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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.702, de 15 de seteMBro de 2022
institui no Estado do Pará, o dia Estadual do agricultor.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica instituído, no âmbito do Estado do Pará, o dia Estadual do agri-
cultor, que será comemorado, anualmente, no dia 28 de julho.
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, é considerado agricultor 
o profissional responsável pelo manejo dos mais diversos tipos de planta-
ções, desde a semeadura até a colheita, dedicado especialmente à lavoura, 
à agricultura ou àquele que trabalha no cultivo da terra.
art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GovErNo, 15 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.703, de 15 de seteMBro de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a 
associação dos Pequenos Produtores rurais e Moradores da comunidade 
Príncipe da Paz (aPPrUMcoPP), no Município de Moju.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º  fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o 
Estado do Pará, na forma da lei nº 4.321, de 03 de setembro de 1970, a 
associação dos Pequenos Produtores rurais e Moradores da comunidade 
Príncipe da Paz (APPRUMCOPP), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, portadora do cNPJ nº 02.963.574/0001-90, com sede e foro 
na rodovia transquilombolas km 11, no ramal Primavera s/n, região do 
igarapé Jambuaçu, no Município de Moju.
art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GovErNo, 15 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.704, de 15 de seteMBro de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, o 
instituto de defesa e amparo (idEa), do Município de Belém.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarado e reconhecido como de utilidade pública para o Esta-
do do Pará, o instituto de defesa e amparo Jurídico aos servidores públicos 
civis e militares, funcionários de empresas estatais, privadas e autônomos 
do Estado do Pará (idEa), do Município de Belém. 
Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do Estado do Pará 
procederá os registros necessários nos livros do próprio órgão competente 
na forma da lei.
art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 15 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

errata
O Decreto nº 2.588, de 29 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado nº 35.096, de 30 de agosto de 2022, página 15, no art. 1º:
onde se lê: “Art. 39-A. Para fins de formação da base PMPF, [...].”;
leia-se: “Art. 38-A. Para fins de formação da base PMPF, [...].”.

decreto Nº 2.622, de 15 de seteMBro de 2022
regulamenta a permissão de uso de equipamentos desportivos integran-
tes do patrimônio público estadual e afetados à secretaria de Estado de 
Esporte e lazer (sEEl).
o GovErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual; e
considerando o disposto no art. 3º da lei Estadual nº 6.614, de 5 de ja-
neiro de 2004; e
considerando as informações constantes nos autos do processo nº 2022/852534,
dEcrEta:
art. 1º  Este decreto regulamenta a permissão de uso de equipamentos 
desportivos integrantes do patrimônio público estadual e afetados à secre-
taria de Estado de Esporte e lazer (sEEl).
Parágrafo único.  a permissão de uso dos equipamentos poderá ser parcial 
ou integral, englobando, a critério do titular da secretaria de Estado de 
Esporte e lazer (sEEl), instalações acessórias, como:
i - espaços para a audiência, tais como:
a) arquibancadas;
b) tribunas;
c) camarotes; e
d) cabines de imprensa;
II - espaço para venda de alimentos e bebidas; e
iii - estacionamento.
art. 2º  a permissão de uso a que se refere este decreto será outorgada 
para a realização de eventos voltados ao esporte, cultura e/ou lazer, com 
duração máxima de 7 (sete) dias. 

art. 3º  a permissão de uso a que se refere este decreto terá outorga:
I - gratuita, quando o evento satisfizer os seguintes requisitos cumulativos:
a) for promovido por órgão ou entidade da administração Pública ou por 
organização da sociedade civil; e 
b) não houver cobrança para o ingresso ou não se destinar à venda de 
produtos e/ou serviços; e
ii - onerosa, no caso de eventos voltados ao esporte, cultura e/ou lazer 
que não satisfaçam os requisitos do inciso i do caput deste artigo.
§ 1º  Para os fins do disposto na alínea “b” do inciso I do caput deste artigo, 
não há descaracterização da gratuidade do evento em virtude da:
I - divulgação de patrocinadores; e/ou
ii - oferta de venda de alimentos e bebidas, observadas as demais dispo-
sições deste decreto.
§ 2º  Havendo outorga onerosa, o valor desta observará o disposto nos 
anexos i e ii deste decreto, bem como deverá ser recolhido na forma do 
decreto Estadual nº 626, de 24 de março de 2020.
art. 4º  o requerimento de permissão deverá ser protocolizado com ante-
cedência mínima de 3 (três) dias úteis da data programada para o início 
do evento e deverá:
I - identificar a pessoa física ou jurídica a quem permissão será outorgada;
II - informar se a permissão será solicitada a título gratuito ou oneroso; e
iii - conter:
a) programação;
b) estimativa de público; 
c) mapa de riscos, avaliando possíveis situações adversas decorrentes da 
realização do evento, seu perigo aos participantes e às pessoas no entorno 
do equipamento e as medidas de segurança e/ou mitigação de risco a car-
go do permissionário e/ou de órgãos públicos; e
d) discriminação das instalações a serem utilizadas.
art. 5º  o requerimento de permissão de uso será objeto de deliberação do 
titular da secretaria de Estado de Esporte e lazer (sEEl), a quem caberá 
decidir se o evento está de acordo com as disposições deste decreto e de 
regulamento complementar a ser editado.
§ 1º  Havendo mais de um requerimento de permissão de uso para datas 
e/ou horários concomitantes e ambos sendo considerados de interesse pú-
blico, deverá ter preferência o evento:
I - enquadrado no inciso I do caput do art. 3º deste Decreto; e
ii - requerido com maior antecedência.
§ 2º  o requerimento formulado sem a observância do prazo a que se refe-
re o inciso ii do caput do art. 4º deste decreto poderá ser deferido desde 
que não comprometa a adequada utilização do equipamento desportivo.
art. 6º  Havendo deferimento do requerimento de permissão de uso, o 
titular da secretaria de Estado de Esporte e lazer (sEEl) e o permissio-
nário deverão firmar termo que conterá, além da ratificação dos dados e 
informações previstas no inciso i do art. 4º deste decreto, as seguintes 
obrigações:
I - não utilização da permissão para finalidade diversa da prevista no termo;
ii - impossibilidade de cessão parcial ou total, com exceção da operação 
dos acessórios descritos nos incisos ii e iii do parágrafo único do art. 1º 
deste Decreto;
III - abstenção de realização de quaisquer obras, edificações ou benfei-
torias sem a prévia e expressa autorização da secretaria de Estado de 
Esporte e lazer (sEEl), ressalvados os serviços essenciais à segurança e 
higiene das edificações e instalações existentes, quando necessários ao 
uso adequado do bem;
iv - devolução do bem no estado em que foi entregue, ressalvada a exce-
ção disposta no inciso iii do caput deste artigo, o que compreende a rea-
lização, às custas do permissionário, mesmo em caso de outorga gratuita, 
de serviços de limpeza, conservação e destinação final de resíduos sólidos;
V - afixação e manutenção, em lugar de perfeita visibilidade, de placa infor-
mativa sobre a propriedade do bem e condições de sua ocupação e segurança;
VI - restituição do bem na data e hora afixadas no termo, independente-
mente de notificação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL);
vii - provisão, a seu encargo e de acordo com o mapa de riscos a que se 
refere a alínea “e” do inciso I do caput do art. 4º deste Decreto, dos meios 
necessários à segurança do evento, do patrimônio estadual e do público 
presente, zelando por sua incolumidade;
viii - observância:
a) da legislação aplicável à exploração precária de áreas internas dos está-
dios, especialmente as pertinentes à comercialização de bebidas alcoólicas;
b) dos regulamentos de incêndio e de emergências; e
c) dos demais regulamentos expedidos pela secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer (SEEL) para a utilização adequada dos equipamentos desportivos; e
iX - pagamento dos trabalhadores avulsos e eventuais necessários à rea-
lização do evento.
Parágrafo único.  sendo a permissão onerosa, o pagamento integral da 
outorga é condição para a assinatura do termo a que se refere este artigo.
art. 7º  Havendo outorga onerosa, a não realização do evento, quando 
causada por:
i - dolo ou culpa do permissionário ou de seus prepostos, não permitirá a 
devolução do valor da outorga ao permissionário;
ii - causada por caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada 
por processo administrativo próprio, autoriza a restituição do valor da ou-
torga ao permissionário;
iii - por decisão motivada superveniente da administração, em que sejam 
atestadas razões que desautorizam o cumprimento do termo de permis-
são, autoriza a restituição do valor da outorga ao permissionário.
Parágrafo único.  Em qualquer caso, o Estado do Pará não possui responsa-
bilidade civil ou administrativa perante quaisquer outras pessoas físicas e 
jurídicas envolvidas na realização do evento, em virtude da não realização deste.
art. 8º  a ocorrência de dano ao patrimônio público estadual e/ou o des-
cumprimento das normas deste decreto pelo permissionário será objeto 
de imediata apuração pela secretaria de Estado de Esporte e lazer (sEEl), 
sob pena de responsabilidade.
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Parágrafo único.  a apuração de prejuízo ao Estado ou ao permissionário será feita por meio do procedimento previsto na seção v do capítulo XX da lei 
Estadual nº 8.972, de 24 de janeiro de 2020.
art. 9º  o titular da secretaria de Estado de Esporte e lazer (sEEl) deverá expedir regulamentos para a adequada utilização de cada um dos equipamen-
tos desportivos a que se refere este decreto.
art. 10.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 15 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo i
PreÇo de oUtorGa esPaÇos do estÁdio oLÍMPico do ParÁ – MaNGUeirÃo

Nº Área de LocaÇÃo VaLor
(r$) teMPo de UtiLiZaÇÃo descriÇÕes / oBserVaÇÕes caPacidade oUtras orieNtaÇÕes e Possi-

BiLidades

1
EvENto fUtEBol: jogo de futebol amador 

federado (feminino e categorias inferiores) até 
1.000 torcedores.

3.000,00 4H
Jogo de futebol diurno ocupando 3 bilheterias, 
3 catracas eletrônicas, vestiários, zona mista, 

bancos de reservas e 1.000 lugares de cadeiras.
1.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 

20% do valor da receita.

2
EvENto fUtEBol: jogo de futebol amador 

federado (feminino e categorias inferiores) de 
1.001 até 10.000 torcedores.

4.000,00 4H

Jogo de futebol diurno ocupando 10 bilheterias, 
9 catracas eletrônicas, vestiários, zona mista, 

bancos de reservas e 4.000 lugares de cadeiras 
e 6.000 lugares de arquibancada.

10.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

3
EvENto fUtEBol: jogo de futebol amador 

federado (feminino e categorias inferiores) de 
10.001 até 50.000 torcedores.

10.000,00 4H

Jogo de futebol diurno ocupando todas as 
bilheterias, catracas eletrônicas, vestiários, 
zona mista, bancos de reservas e todos os 

lugares de cadeiras e de arquibancada.
50.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 

20% do valor da receita.

4 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
oficial até 1.000 torcedores. 4.000,00 5H

Jogo de futebol diurno ocupando 3 bilhe-
terias, 3 catracas eletrônicas, vestiários, 
zona mista, bancos de reservas e 1.000 

lugares de cadeiras.
1.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 

20% do valor da receita.

5 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
oficial de 1.001 até 10.000 torcedores. 15.000,00 6H

Jogo de futebol diurno ocupando 20 bilhe-
terias, 18 catracas eletrônicas, vestiários, 
zona mista, bancos de reservas e 4.000 
lugares de cadeiras e 6.000 lugares de 

arquibancada.

10.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

6 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
oficial de 10.001 até 25.000 torcedores. 20.000,00 7H

Jogo de futebol diurno com utilização de 
instalações completas lados a ou B com 
bilheterias, catracas eletrônicas, vestiá-
rios, zona mista, bancos de reservas, 

cadeiras e arquibancadas.

25.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

7 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
oficial de 25.001 até 35.000 torcedores.

25.000,00 7H

Jogo de futebol diurno com utilização de 
instalações completas lados a e B com bi-
lheterias, catracas eletrônicas, vestiários, 

zona mista, bancos de reservas, cadeiras e 
arquibancadas.

35.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

8 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
oficial de 35.001 até lotação máxima.

30.000,00 8H

Jogo de futebol diurno com utilização de instala-
ções completas lados a e B com bilheterias, ca-

tracas eletrônicas, vestiários, zona mista, bancos 
de reservas, cadeiras e arquibancadas.

lotaÇÃo MáXiMa acréscimo de estacionamento externo 
por 20% do valor da receita.

9 EvENto fUtEBol: jogo de futebol amador não 
federado até 1.000 torcedores. 12.000,00 3H

Jogo de futebol diurno ocupando 3 bilhe-
terias, 3 catracas eletrônicas, vestiários 
auxiliares, bancos de reservas e 1.000 

lugares de cadeiras.
1.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 

20% do valor da receita.

10 EvENto fUtEBol: jogo de futebol amador não 
federado de 1.001 até 10.000 torcedores.

18.000,00 4H

Jogo de futebol diurno ocupando 10 bilhe-
terias, 9 catracas eletrônicas, vestiários 

auxiliares, zona mista, bancos de reservas 
e 4.000 lugares de cadeiras e 6.000 luga-

res de arquibancada.

10.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

11 EvENto fUtEBol: jogo de futebol amador não 
federado acima de 10.000 torcedores.

30.000,00 4H

Jogo de futebol diurno com utilização de 
instalações completas lados a e B com bi-
lheterias, catracas eletrônicas, vestiários, 

zona mista, bancos de reservas, cadeiras e 
arquibancadas.

50.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

12 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
amistoso nacional até 10.000 torcedores.

30.000,00 6H

Jogo de futebol diurno ocupando 10 bilhe-
terias, 9 catracas eletrônicas, vestiários, 
zona mista, bancos de reservas e 4.000 
lugares de cadeiras e 6.000 lugares de 

arquibancada.

10.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

13 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
amistoso nacional acima de 10.000 torcedores.

35.000,00 6H

Jogo de futebol diurno com utilização de 
instalações completas lados a e B com bi-
lheterias, catracas eletrônicas, vestiários, 

zona mista, bancos de reservas, cadeiras e 
arquibancadas.

50.000
lUGarEs

acréscimo de estacionamento externo 
por 20% do valor da receita.

14 EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 
amistoso internacional até 10.000 torcedores.

30.000,00 6H

Jogo de futebol diurno com utilização de 
instalações completas lados a e B com bi-
lheterias, catracas eletrônicas, vestiários, 

zona mista, bancos de reservas, cadeiras e 
arquibancadas.

50.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

15
EVENTO FUTEBOL: jogo de futebol profissional 

amistoso internacional acima de 10.000 
torcedores.

45.000,00 6H

Jogo de futebol diurno com utilização de 
instalações completas lados a e B com bi-
lheterias, catracas eletrônicas, vestiários, 

zona mista, bancos de reservas, cadeiras e 
arquibancadas.

50.000 lUGarEs acréscimo de estacionamento externo por 
20% do valor da receita.

16 salÃo dE EvENtos coM 3 aMBiENtEs 4.000,00 5H
inclui 3 (três) ambientes, sendo um ex-

terno, banheiros e estacionamento interno 
para 140 veículos.

200 lUGarEs



6  diário oficial Nº 35.117 Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

17 aUditÓrio 420,00
Por Hora atÉ 12H inclui estacionamento interno para 140 

veículos. 140 lUGarEs

18 MiNiaUditÓrio 180,00
Por Hora atÉ 12H 35 lUGarEs

19 ZoNa Mista 1.000,00 4H
inclui estacionamento interno para 140 
veículos, desde que não haja evento de 

futebol.
90 lUGarEs EM PÉ

20 sala dE colEtiva dE iMPrENsa 360,00
Por Hora atÉ 12H inclui estacionamento interno para 140 

veículos. 90 lUGarEs

21 caBiNEs 10 lUGarEs lado a 800,00 atÉ 5H acoplado a outro evento no setor, que não 
seja futebol. 10 lUGarEs

22 caBiNEs 5 lUGarEs lado a 400,00 atÉ 5H acoplado a outro evento no setor, que não 
seja futebol. 5 lUGarEs

23 caMarotEs MastEr lado a 
(25 lUGarEs) 2.000,00 atÉ 5H acoplado a outro evento no setor, que não 

seja futebol. 25 lUGarEs

24 caMarotEs MastEr lado B
(25 lUGarEs) 2.000,00 atÉ 5H acoplado a outro evento no setor, que não 

seja futebol. 15 lUGarEs

25 caMarotEs viP lado a
(15 lUGarEs) 1.200,00 atÉ 5H acoplado a outro evento no setor, que não 

seja futebol. 15 lUGarEs

26 caMarotEs viP lado B
(15 lUGarEs) 1.200,00 atÉ 5H acoplado a outro evento no setor, que não 

seja futebol. 15 lUGarEs

27 sEtor dE caMarotEs, loUNGE, BarEs E 
corrEdor dE circUlaÇÃo lados a oU B 10.000,00 atÉ 12H compatível com feiras e eventos similares. 1.000 lUGarEs

28 loUNGE lado a 3.000,00 5H Evento não compatível com futebol. 180 lUGarEs
29 loUNGE lado B 3.000,00 5H Evento não compatível com futebol. 180 lUGarEs
30 EsPlaNada iNtErNa lado a 5.000,00 atÉ 12H 1.500 lUGarEs
31 EsPlaNada iNtErNa lado B 5.000,00 atÉ 12H 1.500 lUGarEs

32 EstacoNaMENto lado a 10.000,00 atÉ 6H compatível com shows e outros eventos. 
Não compatível com evento futebol.

15.000 lUGarEs EM PÉ 
oU

3.909 carros, 910 Motos E 33 
ÔNiBUs

33 EstacioNaMENto lado B 9.000,00 atÉ 6H compatível com shows e outros eventos. 
Não compatível com evento futebol.

14.000
lUGarEs EM PÉ 

oU
3.361 carros E 928 Motos 

34 arENa fUll 45.000,00 atÉ 6H instalações completas para shows ou 
outros eventos. 50.000 lUGarEs

1. EvENtos NotUrNos dEvErÃo PaGar taXa dE ilUMiNaÇÃo dE 20% (viNtE Por cENto) do valor da oUtorGa do EsPaÇo.

aNeXo ii
PreÇo de oUtorGa esPaÇos da areNa estadUaL do oeste do ParÁ

Nº Área de LocaÇÃo VaLor
(r$) teMPo de UtiLiZaÇÃo descriÇÕes / oBserVaÇÕes caPacidade oUtras orieNtaÇÕes e PossiBiLidades

1 árEa dE JoGo 4.000,00 4H Quadra Poliesportiva, tribunas, arqui-
bancadas, Banheiros e cabines. 4.800 lUGarEs sENtados acréscimo de estacionamento externo por 20% 

do valor da receita.

2 árEa dE coMPEtiÇÃo 500,00 5H vestiários atletas (02) e arbi-
tragem.

3 árEa dE coMPEtiÇÃo 200,00 5H Posto Médico.

4 árEa coMUM 500,00 5H Bares e lanchonetes.

5 árEa EXtErNa 300,00 5H 2 Bilheterias.

6 árEa EXtErNa 500,00 5H Estacionamento Externo. 200 vEÍcUlos

sHoWs e oUtros eVeNtos

Nº Área de LocaÇÃo VaLor
(r$) teMPo de UtiLiZaÇÃo descriÇÕes / oBserVaÇÕes caPacidade oUtras orieNtaÇÕes e PossiBiLidades

1 arENa fUll 20.000,00 6H

inclui bares e lanchonetes, palco, 
camarim, sala da produção, deposito, 
sala técnica, camarim coletivo, posto 
médico, vestiários e estacionamento 

externo.

4.800 lUGarEs sENtados
E

1.200 Na árEa dE JoGo

2 arENa staNdard 16.000,00 6H
inclui palco, camarim, sala da produ-
ção, camarim coletivo, arquibancadas, 

tribunas, cabines, posto médico e 
banheiros.

4.800 lUGarEs sENtados acréscimo de estacionamento externo por r$ 
500,00 mais 20% do valor da receita.

3 árEa dE EvENto 14.000,00 4H inclui palco e 1 camarim, arquibanca-
das, tribunas, cabines e banheiros.

4.800
lUGarEs sENtados

acréscimo de estacionamento externo por r$ 
500,00 mais 20% do valor da receita.

4 árEa adMiNistrativa 300,00 4H Posto médico.

5 árEa coMUM 500,00 4H Bares e lanchonetes.

6 árEa EXtErNa 350,00 4H 2 bilheterias.

7 EstacioNaMENto EXtErNo 500,00 4H 200 vEÍcUlos
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decreto Nº 2.623, de 15 de seteMBro de 2022
regulamenta a lei Estadual nº 8.873, de 25 de junho de 2019, que institui 
o cadastro informativo dos créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
da administração Pública Estadual (cadiN-Pa).
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos III e V, da Constituição Estadual; e 
considerando o disposto no art. 16 da lei Estadual nº 8.873, de 25 de ju-
nho de 2019, que instituiu o cadastro informativo dos créditos não Quita-
dos de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa),
dEcrEta:

caPÍtULo i
das disPosiÇÕes PreLiMiNares

art. 1º  Este decreto regulamenta o cadastro informativo de créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (ca-
diN-Pa), instituído pela lei Estadual nº 8.873, de 25 de junho de 2019.
art. 2º  o cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa) tem por objeto 
fornecer informações relativas às pendências de pessoas físicas e jurídicas 
perante os órgãos e entidades da administração Pública estadual, por meio 
de um cadastro único, possibilitando à administração acompanhar o bene-
ficiário de crédito do setor público que se encontra na situação simultânea 
de favorecido e inadimplente.
Parágrafo único.  Para os efeitos deste decreto, consideram-se como in-
tegrantes da administração Pública estadual os órgãos da administração 
direta e as entidades da administração indireta.

caPÍtULo ii
das iNForMaÇÕes reGistradas No cadastro 

iNForMatiVo de crÉditos NÃo QUitados de ÓrGÃos e 
eNtidades da adMiNistraÇÃo PÚBLica estadUaL (cadiN-

Pa)
art. 3º  o cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa) conterá a relação 
das pessoas físicas e jurídicas com:
i - obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, fundadas em título exe-
cutivo extrajudicial;
II - créditos inscritos em Dívida Ativa; e
iii - impedimentos para contratar com a administração Pública estadual, 
em decorrência da aplicação de sanção prevista na legislação de licitações 
e contratos ou ainda em decorrência de decisão judicial.
§ 1º  É assegurado às pessoas físicas e jurídicas o direito ao contraditório pré-
vio ao ato de registro das pendências no cadastro informativo de créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa).
§ 2º  a inscrição de representante legal de pessoa jurídica no cadastro 
informativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da adminis-
tração Pública Estadual (cadiN-Pa) somente ocorrerá quando este for con-
siderado responsável tributário, nos termos da legislação que regulamenta 
a matéria, assegurando-lhe contraditório prévio e substancial, na forma da 
lei Estadual nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.
§ 3º  caberá, exclusivamente, à secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (sEPlad) a inscrição quanto aos impedimentos previstos 
no inciso iii do caput deste artigo, no que decorrer da sanção prevista na 
legislação de licitações e contratos.
§ 4º  Quando o impedimento previsto no inciso iii do caput deste arti-
go decorrer de decisão judicial, poderá a Procuradoria-Geral do Estado 
(PGE) remeter à secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(sEPlad) para inscrição no cadastro informativo de créditos não Quitados 
de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa).
Art. 4º  O registro das pendências para fins de inclusão no Cadastro Infor-
mativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da administração 
Pública Estadual (cadiN-Pa) deverá ser realizado, no prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, contados da data da inadimplência, pelas autoridades abaixo 
relacionadas:   
i - pelos titulares das secretarias de Estado ou autoridades a eles equi-
parados, quanto às pendências relacionadas às suas respectivas pastas;
ii - por seus dirigentes máximos, quanto às pendências relacionadas às 
entidades da Administração Pública indireta ou paraestatais;
iii - por seus diretores-Presidentes, quanto às pendências relacionadas às 
empresas públicas e sociedades de economia mista; e
iv - pelo titular da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), quando decorrente 
de decisão judicial da qual tenha sido intimado o Estado do Pará.
§ 1º  a atribuição prevista no caput deste artigo poderá ser delegada, pelas 
respectivas autoridades, a servidor devidamente designado mediante ato 
publicado no Diário Oficial do Estado.
§ 2º  as autoridades, servidores e empregados dos órgãos e entidades da 
administração Pública Estadual direta e indireta, para acesso e operação no 
sistema informatizado cadastro informativo de créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa), deve-
rão efetuar seu cadastramento, nos termos previstos em ato do titular da 
secretaria de Estado da fazenda (sEfa).
§ 3º  o registro de que trata o caput deste artigo deverá ser informado à 
secretaria de Estado da fazenda (sEfa), por meio eletrônico.
art. 5º  a secretaria de Estado da fazenda (sEfa) deverá, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data do registro de que trata o caput do art. 
4º deste Decreto, notificar o devedor acerca da existência de pendências 
passíveis de inclusão no cadastro informativo de créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa).
Art. 6º  A notificação de que trata o art. 5º deste Decreto será realizada 
pelas seguintes modalidades: 
i - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do devedor ou 
de preposto ou, ainda, mediante comunicação eletrônica; 
ii - por remessa postal ou qualquer outro meio ou via, no endereço indica-
do no instrumento que deu origem à pendência e que consta no sistema do 

cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Estadual (CADIN-PA); ou
III - por edital, publicado uma única vez no Diário Oficial do Estado ou em 
outro veículo de divulgação local diária ou publicado em meio eletrônico 
em sítio público, quando não for possível valer-se das formas previstas nos 
incisos i e ii do caput deste artigo.
§ 1º  a autoridade competente poderá optar por qualquer uma das formas 
de notificação previstas nos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 2º  Considera-se feita a notificação:
i - quando pessoal, na data:
a) da respectiva assinatura; ou
b) da consulta ao teor da comunicação eletrônica ou, caso esta não ocorra, 
10 (dez) dias úteis, contados da data de expedição;
ii - por remessa postal, na data do seu recebimento, ou, se omitida esta, 
na data na qual for devolvido o documento pelo órgão encarregado da 
postagem;
iii - por qualquer outro meio ou via, 8 (oito) dias úteis após a data de 
remessa ou envio; ou
IV - por edital, 15 (quinze) dias úteis após a data da publicação ou afixação do edital.
§ 3º  os procedimentos relativos à comunicação eletrônica deverão observar 
o disposto em ato do titular da secretaria de Estado da fazenda (sEfa).
§ 4º  A notificação a que se refere o caput deste artigo conterá as seguintes 
informações:
I - número da notificação;
ii - nome ou razão social do responsável pelas obrigações passíveis de 
inclusão no cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades da Administração Pública Estadual (CADIN-PA);
iii - número da inscrição no cadastro de Pessoa física (cPf) ou no cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
IV - data da expedição da notificação;
V - quantidade e identificação da(s) pendência(s);
vi - nome, número de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), endereço e telefone do credor ou órgão responsável pela inclusão; e
vii - local de regularização da pendência.

caPÍtULo iii
do reGistro e da BaiXa das PeNdÊNcias No cadastro 
iNForMatiVo de crÉditos NÃo QUitados de ÓrGÃos e 

eNtidades da adMiNistraÇÃo PÚBLica estadUaL (cadiN-
Pa)

art. 7º  a inclusão no cadastro informativo de créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa) será 
efetivada 75 (setenta e cinco) dias úteis após a notificação expressa ao 
devedor da existência de pendências passíveis de inclusão no referido ca-
dastro, observados os arts. 3º e 6º deste decreto.
art. 8º  comprovada a regularização da pendência que deu causa à inclu-
são, o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, à respectiva baixa.
§ 1º  Na impossibilidade de a baixa ser efetivada no prazo indicado no 
caput deste artigo, o órgão ou a entidade credor(a) fornecerá a certidão de 
regularidade do débito, caso não haja outros pendentes de regularização.
§ 2º  a regularização das pendências deverá ser realizada junto ao órgão 
ou entidade, no endereço indicado na notificação.
art. 9º  o nome da pessoa física ou jurídica não poderá permanecer inscrito 
no cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
da Administração Pública Estadual (CADIN-PA), uma vez verificada a pres-
crição do crédito tributário ou não tributário que deu causa à inscrição.
art. 10.  a inexistência de registro no cadastro informativo de créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual 
(CADIN-PA) não configura reconhecimento de regularidade de situação, 
nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e 
demais atos normativos.
art. 11.  a secretaria de Estado da fazenda (sEfa), por se tratar de órgão 
gestor do cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e En-
tidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa), manterá registros 
detalhados e atualizados das pendências inscritas.

caPÍtULo iV
do acesso Às iNForMaÇÕes reGistradas No cadastro 
iNForMatiVo de crÉditos NÃo QUitados de ÓrGÃos e 

eNtidades da adMiNistraÇÃo PÚBLica estadUaL (cadiN-Pa)
art. 12.  os dados constantes no cadastro informativo de créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (ca-
diN-Pa) poderão ser acessados por meio do sítio eletrônico da secretaria 
de Estado da fazenda (sEfa).
Parágrafo único.  o cadastro informativo de créditos não Quitados de Ór-
gãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa) conterá as 
seguintes informações:
i - nome ou razão social do responsável pelas obrigações de que trata o 
art. 3º deste Decreto;
ii - número da inscrição no cadastro de Pessoa física (cPf) ou no cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do responsável pelas obrigações;
iii - data de inclusão no cadastro informativo de créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual (CADIN-PA);
IV - identificação da(s) pendência(s); e
v - nome, número de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(cNPJ), endereço e telefone do credor ou órgão responsável pela inclusão.
art. 13.  os órgãos e as entidades da administração Pública estadual deve-
rão, obrigatoriamente, manter registros detalhados das pendências inclu-
ídas no cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e Enti-
dades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa), permitindo consulta 
irrestrita, exclusivamente, pelos devedores aos seus respectivos registros, 
preservados o direito aos respectivos sigilos.
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§ 1º  É de inteira responsabilidade dos órgãos e das entidades da adminis-
tração Pública estadual as informações cadastradas da pessoa física ou ju-
rídica passíveis de inclusão no cadastro informativo de créditos não Quita-
dos de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa).
§ 2º  cabe à secretaria de Estado da fazenda (sEfa) gerar ferramen-
ta para que os órgãos e as entidades da administração Pública estadual 
prestem as informações quanto às pessoas físicas e jurídicas inscritas no 
cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da 
administração Pública Estadual (cadiN-Pa).

caPÍtULo V
da coNsULta ao cadastro iNForMatiVo de crÉditos 

NÃo QUitados de ÓrGÃos e eNtidades da adMiNistraÇÃo 
PÚBLica estadUaL (cadiN-Pa)

art. 14.  os órgãos e as entidades da administração Pública estadual deve-
rão, obrigatoriamente, proceder à consulta prévia ao cadastro informativo 
de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da administração Pública 
Estadual (cadiN-Pa), na hipótese de:
I - concessão de auxílios e subvenções;
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros;
III - contratação de serviços e fornecimento de materiais;
IV - pagamento a fornecedores;
v - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam de-
sembolso, a qualquer título, de recursos financeiros e respectivos aditamentos;
VI - concessão de empréstimos e financiamento, bem como de garantias 
de qualquer natureza; e
vii - repasse de parcela de convênio ou pagamento referente a contratos.
Parágrafo único. o disposto no caput deste artigo não se aplica:
I - aos repasses determinados por disposições constitucionais;
ii - à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública 
ou em situação de emergência devidamente reconhecidas em Decreto;
iii - aos repasses correspondentes à descentralização a Municípios de 
ações cuja responsabilidade pela execução seja do Estado;
iv - às transferências voluntárias de que trata o § 3º do art. 25 da lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000; e
v - às operações destinadas à composição e à regularização das obrigações 
e dos deveres objeto de registro no cadastro informativo de créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-
Pa), sem desembolso de recursos por parte do órgão ou da entidade credora.
art. 15.  a existência de registro no cadastro informativo de créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (ca-
diN-Pa) constitui impedimento à realização dos atos a que se referem os 
incisos i a vii do caput do art. 14 deste decreto.
§ 1º  os pagamentos a fornecedores a que se refere o inciso iv e os pa-
gamentos referentes a contratos previstos no inciso vii, ambos do caput 
do art. 14 deste decreto, deverão ser efetuados nas hipóteses de serviços 
efetivamente prestados e produtos entregues.
§ 2º  o repasse de parcela de convênio deverá ser efetuado quando se 
tratar de convênio envolvendo ação social.
§ 3º  o registro no cadastro informativo de créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa) não 
constitui impedimento para que a autoridade competente firme contrato 
com pessoas jurídicas que exerçam atividades sob regime de monopólio 
ou de concessão na qual haja exclusividade na prestação de serviços, bem 
como autorize os pagamentos decorrentes, desde que estes serviços sejam 
imprescindíveis para o Estado e que o fato seja devidamente justificado no 
respectivo processo administrativo.

caPÍtULo Vi
da sUsPeNsÃo do reGistro No cadastro iNForMatiVo 
de crÉditos NÃo QUitados de ÓrGÃos e eNtidades da 

adMiNistraÇÃo PÚBLica estadUaL (cadiN-Pa)
art. 16.  o registro no cadastro informativo de créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual (CADIN-PA) ficará 
suspenso quando o devedor comprovar que:
i - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação 
ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, 
na forma da lei;
ii - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos ter-
mos da lei ou quando houver decisão judicial nesse sentido; ou
iii - entregou a prestação de contas a que estiver obrigado, ainda que esta 
não tenha sido examinada pelo órgão competente.
§ 1º  a suspensão do registro não acarreta a exclusão do cadastro infor-
mativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da administração 
Pública Estadual (cadiN-Pa).
§ 2º  Enquanto perdurar a suspensão, não se aplica o impedimento previs-
to no art. 15 deste decreto.
§ 3º  Na hipótese de a suspensão do registro ocorrer previamente à in-
clusão da pendência no cadastro informativo de créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa), não 
sendo extinta a obrigação, retomar-se-á a contagem do prazo do momento 
no qual ocorreu a suspensão.
art. 17. o órgão ou a entidade que suspender o registro deverá tomar as 
medidas necessárias à sua reativação, quando a pendência for novamente 
exigível.

caPÍtULo Vii
das disPosiÇÕes FiNais

art. 18.  compete à secretaria de Estado da fazenda (sEfa) a gestão do 
cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da 
administração Pública Estadual (cadiN-Pa), sem prejuízo da responsabili-
dade das autoridades indicadas no art. 4º deste decreto.
art. 19.  as informações fornecidas pelos órgãos e pelas entidades inte-
grantes do cadastro informativo de créditos não Quitados de Órgãos e En-
tidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa) serão centralizadas 
na secretaria de Estado da fazenda (sEfa).

Parágrafo único.  as orientações acerca das inclusões no cadastro infor-
mativo de créditos não Quitados de Órgãos e Entidades da administração 
Pública Estadual (cadiN-Pa), de acordo com a natureza das obrigações, 
das exclusões de pendências e demais normas complementares para a fiel 
execução deste decreto serão estabelecidas em ato do titular da secretaria 
de Estado da fazenda (sEfa).
art. 20.  o titular da secretaria de Estado da fazenda (sEfa), no prazo de 
até 180 (cento e oitenta) dias úteis, expedirá os atos necessários à implan-
tação e à manutenção do cadastro informativo de créditos não Quitados 
de Órgãos e Entidades da administração Pública Estadual (cadiN-Pa).
art. 21.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 15 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.624, de 15 de seteMBro de 2022
altera o decreto Estadual nº 2.211, de 30 de março de 2010, que cria o re-
fúgio de vida silvestre Metrópole da amazônia nos Municípios de Marituba 
e Benevides e dá outras providências.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 255, inciso V, da Constituição Estadual; e
considerando a necessidade de ampliação das áreas que servem para pro-
teger os ecossistemas com populações de espécies do bioma amazônico;
considerando que as áreas destinadas à ampliação do refúgio de vida 
Silvestre Metrópole da Amazônia são terras públicas; e
considerando que a área de ampliação contém espaço alterado, sendo pro-
pícia para a implantação do centro de triagem de recuperação de animais 
silvestres (cEtras),
dEcrEta:
art. 1º  o decreto Estadual nº 2.211, de 30 de março de 2010, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“art. 1º  ..............................
Parágrafo único.  Poderão ser implantados no refúgio de vida silvestre 
Metrópole da Amazônia empreendimentos de caráter técnico-científicos, 
ecologicamente sustentáveis, de triagem e reabilitação de animais silves-
tres, gerando recursos e/ou vantagens em prol da unidade de conservação 
e das comunidades envolvidas.
art. 2º  o refúgio de vida silvestre Metrópole da amazônia tem uma 
área com forma de um polígono irregular, envolvendo uma superfície de 
6.367,27 ha (seis mil trezentos e sessenta e sete hectares e vinte e sete 
centiares) e perímetro de 65.952,88 metros (sessenta e cinco mil nove-
centos e cinquenta e dois metros e oitenta e oito centímetros), acrescido 
de uma área no município de Marituba com uma superfície 144,8682 ha 
(cento e quarenta e quatro hectares, oitenta e seis ares e oitenta e dois 
centiares) e perímetro de 8.769,22 metros e outra área no município de 
Benevides com uma superfície de 83,2036 ha (oitenta e três hectares, 
vinte ares e trinta e seis centiares) e perímetro de 3.658,11 metros, resul-
tando em uma área total de 6.595,3418 ha (seis mil, quinhentos e noventa 
e cinco hectares, trinta e quatro ares e dezoito centiares) cujos limites, 
confrontações e demais especificações técnicas de cada uma delas são as 
seguintes:
i - área do refúgio de vida silvestre Metrópole da amazônia nos municípios 
de ananindeua, Benevides, Marituba e santa isabel do Pará com 6.367,27 
ha (seis mil, trezentos e sessenta e sete hectares e vinte e sete ares) e 
perímetro de 65.952,88 metros, retificado os Pontos 19, 23 e 34 pelo De-
creto Estadual nº 2.622, de 30 de novembro de 2010: inicia no Ponto M1, 
de coordenadas UTM 9.845.607,43 N, 801.491,80 E e geográficas aproxi-
madas (c.g.a.) Lat. 01° 23’ 42,94” S Long. 48º 17’ 26,88” W.Gr., SAD 69 
referida pelo meridiano central -51º W.Gr., coincidente com o Marco M10B
-PirElli, da aviventação de demarcação da área de terras pertencente ao 
Estado do Pará,  de 24/12/2004 através do decreto Estadual nº 2.112 de 
17 de abril de 1997; deste Marco, segue em linha reta na direção Sul, 
confrontado com quem de direito, até alcançar o Ponto 02, de c.g.a. lat. 
01° 24’ 10,00” S e Long. 48° 17’ 26,00” W.Gr., deste ponto, segue numa 
linha reta na direção oeste, confrontando com o loteamento para a cons-
trução de residencial da companhia de Habitação do Estado do Pará 
(COHAB), até alcançar o Ponto 3, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 10,00” S e Long. 
48° 17’ 42,00” W.Gr., deste ponto,  segue  em  linha  reta  na  direção  
geral  sudoeste, confrontado com o referido loteamento, até o Ponto 4, de 
c.g.a. Lat. 01° 24’ 15,00 S e Long. 48° 17’ 43,00” W.Gr., deste, segue na 
mesma direção geral sudoeste, confrontado com o referido loteamento, 
até encontrar o Ponto 5, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 20,00” S e Long. 48° 17’ 
51,00” W.Gr., deste ponto, segue em linha reta na direção geral Sul, con-
frontado com o referido loteamento até encontrar o Ponto 6, de c.g.a. lat. 
01° 24’ 22,00” S e Long. 48° 17’ 50,00” W.Gr., deste ponto, segue em linha 
reta na direção geral sul, ainda confrontando com o loteamento até encon-
trar o Ponto 7, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 34,00” S e Long. 48° 17’ 50,00” W.Gr., 
deste ponto, segue  confrontado com o loteamento da coHaB em uma li-
nha reta na direção geral sul até encontrar o Ponto 8, de c.g.a. lat. 01° 24’ 
36,00” S e Long. 48° 17’ 50,00” W.Gr., deste ponto, segue confrontado 
com o referido loteamento em linha reta na direção sul, até encontrar o 
Ponto 9, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 58,00” S e Long. 48° 17’ 48,00” W.Gr., des-
te ponto, segue em linha reta na direção geral sudoeste, confrontado com 
o referido loteamento até o  Ponto 10, de c.g.a. Lat. 01° 25’ 10,00” S e 
Long. 48° 18’ 14,00” W.Gr., deste ponto, segue em linha reta na direção 
geral sudeste, confrontado com o referido loteamento até encontrar o Pon-
to 11, de c.g.a. Lat. 01° 25’ 43,00” S e Long. 48° 18’ 08” W.Gr., deste 
ponto, segue por uma linha reta na direção geral Nordeste, confrontado 
com o referido loteamento até encontrar o Ponto 12, de c.g.a. lat. 01° 25’ 
22,00” S e Long. 48° 16’ 36.00” W.Gr., deste ponto, segue numa linha reta 
na direção geral Noroeste, ainda confrontado com o referido loteamento 
até encontrar o Ponto 13, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 31,00” S e 48° 16’ 51,00” 
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W.Gr., deste ponto, toma a direção geral Nordeste, em uma linha reta, 
confrontando com quem de direito e com a fazenda fortaleza, até alcançar 
o Ponto 14 de c.g.a. Lat 01° 24’ 20,54” S e Long. 48° 15’ 36,05” W.Gr.; 
deste ponto, segue em linha reta na direção geral sudeste confrontando 
com quem de direito e com lote de regina oliveira Guimarães, até o Ponto 
15 de c.g.a. Lat. 01° 25’ 34,97” S e Long. 48° 15’ 23,22” W.Gr., deste 
ponto, segue confrontando com quem de direito em direção geral Nordes-
te, até o Ponto 16, de c.g.a. Lat. 01° 25’ 25,07” S e Long. 48° 13’ 58,92” 
W.Gr.; deste ponto, segue pela margem direita do rio Taiassuí  até encon-
trar o Ponto 17 de c.g.a. Lat. 01° 26’ 26,15” S e Long. 48° 14’ 20,86” 
W.Gr., deste ponto, segue na  direção Oeste confrontando com quem de 
direito da comunidade santo amaro, até o Ponto 18, de c.g.a lat. 01° 26’ 
25,94” S e Long. 48° 15’ 16,34” W.Gr., deste ponto, confrontado com a 
comunidade santo amaro, segue em linha reta na direção sul até encon-
trar o Ponto 19, de c.g.a. Lat. 01° 26’ 3,68” S e Long. 48° 15’ 16,13” W.Gr., 
deste ponto, ainda confrontado com a referida comunidade, segue a mon-
tante pela margem direita dos rios taiassuí e Piri até encontrar o Ponto 20, 
de c.g.a. Lat. 01° 27’ 08,93” S e Long. 48° 12’ 36,05” W.Gr., deste ponto 
em linha reta, toma a direção geral sudoeste, confrontando com quem de 
direito no município de santa isabel do Pará até encontrar o Ponto 21, de 
c.g.a.Lat. 01° 28’ 33,56” S e Long. 48° 12’ 47,70” W.Gr., localizado na 
margem direita do rio Guamá, deste ponto, segue pela citada margem, até 
ao Ponto 22, de c.g.a. Lat. 01° 27’ 04,10” S e Long. 48° 20’ 41,33” W.Gr., 
localizado na foz do rio Oriboca; deste ponto, segue pela margem esquerda 
do rio oriboca, até a altura da foz do igarapé oriboquinha, onde atravessa 
o rio Oriboca até alcançar o Ponto 23, de c.g.a. Lat. 01° 23’ 59,03” S e 
Long. 48° 20’ 38,53” W.Gr., localizado na margem esquerda do igarapé 
Oriboquinha, no sentido do fluxo da água; deste ponto, segue pela mar-
gem esquerda do referido igarapé na direção geral Noroeste, até encontrar 
limite do Quilombo abacatal, objeto do Ponto 24, de c.g.a. lat. 01° 26’ 
26,34” S e Long. 48° 21’ 00,60” W.Gr., coincidente com Marco M-2  do Ti-
tulo  de reconhecimento de domínio coletivo que o Governo do Estado do 
Pará, através do instituto de terras do Pará - itErPa, outorga aos morado-
res de abacatal, através da associação dos Moradores e Produtores de 
abacatal / aurá, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cPNJ sob o 
nº 22.930.614/0001-05, área de terras localizada no município de ananin-
deua, de 02 de dezembro de 2008; deste ponto, segue pela margem es-
querda do igarapé oriboquinha na direção geral Nordeste, confrontando 
com as terras da referida associação, a qual também é proprietária das 
terras descritas no título de reconhecimento de domínio que o Governo do 
Estado do Pará, através de itErPa, de 13 de maio de 1999, Quilombo 
Abacatal, até alcançar o Ponto 25, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 53,00” S e Long. 
48° 20’ 04,00” W.Gr., coincidente com o Marco MI-005, descrito no Titulo 
de reconhecimento de domínio que o Governo do Estado do Pará, através 
do instituto de terras do Pará - itErPa, outorga em favor de associação 
dos Moradores do abacatal - aura, cGc 22.930.614/0001-05, de 13 de 
maio de 1999, localizado no município de Ananindeua; daí, segue ainda 
confrontando com o Quilombo abacatal, em linha reta na direção geral 
Oeste até o alcançar o Ponto 26, de c.g.a. Lat. 01° 25’ 01,73” S e Long. 48° 
20’ 49,97” W.Gr., deste ponto, segue ainda confrontado com o Quilombo 
abacatal, em linha reta na direção Noroeste até o Ponto 27, de c.g.a. lat. 
01° 24’ 56,73” S e Long. 48° 20’ 51,73” W.Gr., deste ponto, segue em linha 
reta na direção Noroeste, até o Ponto 28, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 49,24” S e 
48° 21’ 01,05” Long. W.Gr.; deste ponto,  segue em linha reta na direção 
Norte, confrontando neste trecho com quem de direito e com o lote de al-
fredo Gantuss até alcançar o Ponto 29, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 00,43” S e 
Long. 48° 21’ 03,20” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Leste até 
alcançar o Ponto 30, localizado próximo a rodovia alça viária, de c.g.a. 
Lat.  01° 24’ 00,00” S e Long. 48° 20’ 58,07” W.Gr., deste ponto, segue 
limitando-se com o lote reservado à coHaB na direção geral sudeste nos 
pontos: Ponto 31, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 05,02” S e Long. 48° 20’ 31,05” 
W.Gr., deste ponto segue-se ao Ponto 32, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 06,00” S e 
Long. 48° 20’ 27,00” W.Gr., deste ponto segue-se ao Ponto 33, de c.g.a. 
Lat. 01° 24’ 07,00” S e Long. 48° 20’ 22,00” W.Gr., deste ponto segue-se 
ao Ponto 34, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 33,90” S e Long. 48° 20’ 18,00” W.Gr., 
deste ponto segue-se ao Ponto 35, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 23,00” S e Long. 
48° 20’ 07” W.Gr., deste ponto segue-se ao Ponto 36, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 
34,00” S e Long. 48° 19’ 59,00” W.Gr., deste ponto, toma a direção Sudo-
este seguindo em linha reta até encontrar o Ponto 37, de c.g.a. lat. 01° 24’ 
39,00” S e Long. 48° 20’ 5,00” W.Gr., já com a área onde será construída 
uma elevatória; deste ponto, segue-se em linha reta na direção Sudeste 
até encontrar o Ponto 38, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 48,00” S e Long. 48° 19’ 
58,00” W.Gr., deste ponto ainda confrontado com o Lote da COHAB, segue-
se em linha reta na direção Nordeste até encontrar o Ponto 39, de c.g.a. 
Lat 01° 24’ 44,00” S e Long. 48° 19’ 53,00” W.Gr., localizado nas proximi-
dades da Rodovia Alça Viária; deste ponto, segue-se em linha reta na dire-
ção geral Sul até encontrar o Ponto 40, de c.g.a. 01° 24’ 47,00” S e Long. 
48° 19’ 52,00” W.Gr., deste ponto, ainda em linha reta na direção Sul en-
contra o Ponto 41, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 56,00” S e Long. 48° 19’ 52,00” 
W.Gr., deste ponto, segue confrontado com o referido Lote da COHAB para 
construção de residencial, na direção leste até encontrar o Ponto 42, de 
c.g.a. Lat. 01° 24’ 55,00” S e Long. 48° 19’ 48,00” W.Gr., deste ponto, 
segue na direção geral Nordeste até encontrar o Ponto 43, de c.g.a. lat. 
01° 24’ 54,00” S e Long. 48° 19’ 46,00” W.Gr., ainda, confrontado com o 
referido lote, segue na direção geral Nordeste até o Ponto 44, de c.g.a. 
Lat. 01° 24’ 50,00” S e Long. 48° 19’ 45,00” W.Gr., deste ponto, segue na 
direção geral Nordeste até encontrar o Ponto 45, de c.g.a. lat. 01° 24’ 
50,00” S e Long. 48° 19’ 42,00” W.Gr.; ainda, confrontando com o referido 
lote, segue na direção geral Nordeste até o Ponto 46, de c.g.a. 01° 24’ 
45,00” S e Long. 48° 19’ 39,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral 
Nordeste até o Ponto 47, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 45,00” S e 48° 19’ 37,00” 
W.Gr., deste ponto segue na mesma confrontação, na direção geral Sudes-

te até encontrar o Ponto de c.g.a. Lat. 01° 24’ 48,00” S e Long. 48° 19’ 
33,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Leste até encontrar o 
Ponto 49, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 48,00” S e Long. 48° 19’ 22,00” W.Gr.; 
ainda, confrontado com o referido lote, segue na direção geral Nordeste 
até o Ponto 50, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 46,00” S e Long. 48° 19’ 21,00” 
W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Nordeste até o Ponto 51, de c.
g.a. Lat. 01° 24’ 45,00” S e Long. 48° 19’ 20,00” W.Gr., deste ponto, segue 
na direção geral Norte até encontrar o Ponto 52, de c.g.a. lat. 01° 24’ 
40,00” S e Long. 48° 19’ 20,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral 
Noroeste até encontrar o Ponto 53, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 39,00” S e Long. 
48° 19’ 21,00” W.Gr.; deste ponto, segue na direção geral Noroeste até 
encontrar o Ponto 54, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 37,00” S e Long. 48° 19’ 
24,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Noroeste até encontrar 
o Ponto 55, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 35,00” S e Long. 48° 19’ 25,00” W.Gr., 
deste ponto, segue na direção Norte até encontrar o Ponto 56, de c.g.a. 
Lat.  01° 24’ 30,00” S e Long. 48° 19’ 26,00” W.Gr., deste ponto, ainda 
confrontado com o referido lote para a construção de residencial, segue na 
direção geral Nordeste até encontrar o Ponto 57, de c.g.a. lat. 01° 24’ 
30,00” S e Long. 48° 19’ 26,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral 
Nordeste até encontrar o Ponto 58, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 28,00” S e Long. 
48° 19’ 26,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Nordeste até 
encontrar o Ponto 59, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 23,00” S e Long. 48° 19’ 
23,00” W.Gr., deste ponto, confrontado com o referido Lote, segue na dire-
ção geral Nordeste até encontrar o Ponto 60, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 17,00” 
S e Long. 48° 19’ 16,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Nor-
deste até encontrar o Ponto 61, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 16,00” S e Long. 48° 
19’ 14,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Sudeste até encon-
trar o Ponto 62, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 16,00” S e Long. 48° 19’ 11,00” 
W.Gr., deste ponto, segue na direção geral Sudeste até encontrar o Ponto 
63, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 18,00” S e Long. 48° 19’ 10,00” W.Gr., deste 
ponto, ainda confrontado com o referido lote, segue na direção geral su-
deste até encontrar o Ponto 64, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 21,00” S e Long. 48° 
19’ 04,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção Leste até encontrar o 
Ponto 65, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 20,00” S e Long. 48° 19’ 02,00” W.Gr.; daí, 
segue na direção geral Nordeste até encontrar o Ponto 66, de c.g.a. lat. 
01° 24’ 05,00” S e Long. 48° 18’ 45,00” W.Gr., deste ponto, na mesma 
confrontação, segue na direção geral Nordeste até encontrar o Ponto 67, 
de c.g.a. Lat. 01° 24’ 04,00” S e 48° 18’ 43,00” W.Gr., deste ponto, segue 
na direção geral Nordeste até encontrar o Ponto 68, de c.g.a. lat. 01° 24’ 
04,00” S e Long. 48° 18’ 42,00” W.Gr., deste ponto, segue na direção geral 
Nordeste até encontrar o Ponto 69, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 03,00” S e Long. 
48° 18’ 38,00” W.Gr., deste ponto, ainda confrontando com o referido Lote 
para construção de residencial, segue na direção geral Nordeste até encon-
trar o Ponto 70, de c.g.a. Lat. 01° 23’ 54,00” S e Long. 48° 18’ 35,00” 
W.Gr., deste ponto, confrontando com o Lote da COHAB para construção de 
residencial, segue na direção geral Nordeste até encontrar o Ponto 71, de 
c.g.a. Lat. 01° 23’ 51,00” S e Long. 48° 17’ 56,00” W.Gr., deste ponto, 
confrontando com o residencial a ser construído e deixando a plantação de 
seringueira Hevea brasiliensis dentro do refúgio, segue em linha reta para 
o Sul  até o Ponto 72, de  c.g.a.  Lat. 01° 23’ 58,00” S  e  Long. 48° 17’ 
55,00” W.Gr., deste ponto, ainda no limite da plantação, segue em linha 
reta na direção geral sudoeste  até o Ponto 73, de c.g.a. lat. 01° 23’ 
60,00” S e Long. 48° 18’ 07,00” W.Gr.; deste ponto, segue em linha reta 
na direção Sul, até o Ponto 74, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 13,00” S e Long. 48° 
18’ 06,00” W.Gr., deste ponto, toma a direção geral Nordeste, paralelo ao 
Lago da Represa do Dique até o Ponto 75, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 07,00” S 
e Long. 48° 17’ 52,00” W.Gr., deste ponto, confrontando com o Lote da 
coHaB, segue em linha reta na direção geral Nordeste até encontrar o 
Ponto 76, de c.g.a. Lat. 01° 24’ 01,00” S e Long. 48° 17’ 51,00” W.Gr., 
deste ponto,  confrontando com o lote da coHaB para construção de resi-
dencial, segue em linha reta em direção geral Nordeste até encontrar o 
Ponto 77, de c.g.a. Lat. 01° 23’ 55,00” S e Long. 48° 17’ 48,00” W.Gr., 
deste ponto, segue em linha reta na direção Norte até encontrar o Ponto 
78, de c.g.a. Lat. 01° 23’ 44,00” S e Long. 48° 17’ 49,00” W.Gr.; finalmen-
te, deste ponto, segue confrontando com quem de direito na direção leste 
até alcançar o Ponto 01, início da descrição deste perímetro, fechando o 
polígono irregular;
ii - área ampliada no município de Marituba, fração da Gleba rio Mocajatu-
ba, envolvendo 144,8682 ha (cento e quarenta e quatro hectares, oitenta 
e seis ares e oitenta e dois centiares) e perímetro de 8.769,22 metros: 
partindo do marco EBd-M-5422, de coordenada N = 9.845.579,89m e E = 
800.803,09m; deste, segue pelo lote ocupado por REFÚGIO DE VIDA SIL-
vEstrE MEtrÓPolE da aMaZÔNia, com a seguinte distância 333,44 m e 
azimute plano 177°01’20” até o marco TMFS-V-0004, de coordenada N = 
9.845.246,90m e E = 800.820,41m; 188,46 m e azimute plano 206°30’20” 
até o marco tMfs-v-0005, de coordenada N = 9.845.078,25m e E = 
800.736,30m;236,38 m e azimute plano 182°27’14” até o marco TMFS
-V-0006, de coordenada N = 9.844.842,09m e E = 800.726,18m;481,70 
m e azimute plano 250°47’33” até o marco TMFS-V-0007, de coordena-
da N = 9.844.683,62m e E = 800.271,29m;407,24 m e azimute plano 
357°09’25” até o marco TMFS-V-0008, de coordenada N = 9.845.090,35m 
e E = 800.251,09m;358,83 m e azimute plano 82°48’08” até o marco TM-
FS-V-0009, de coordenada N = 9.845.135,31m e E = 800.607,09m;218,38 
m e azimute plano 357°39’31” até o marco TMFS-V-0010, de coordena-
da N = 9.845.353,51m e E = 800.598,17m;1.069,12 m e azimute plano 
262°05’52” até o marco TMFS-V-0011, de coordenada N = 9.845.206,53m 
e E = 799.539,21m;202,51 m e azimute plano 270°31’05” até o marco TM-
FS-V-0012, de coordenada N = 9.845.208,36m e E = 799.336,70m;288,67 
m e azimute plano 199°43’38” até o marco TMFS-V-0013, de coordena-
da N = 9.844.936,63m e E = 799.239,26m;226,01 m e azimute plano 
257°43’17” até o marco TMFS-V-0014, de coordenada N = 9.844.888,56m 
e E = 799.018,42m;700,31 m e azimute plano 227°10’57” até o marco TM-
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FS-V-0015, de coordenada N = 9.844.412,59m e E = 798.504,73m;76,28 
m e azimute plano 263°53’21” até o marco TMFS-V-0016, de coordena-
da N = 9.844.404,47m e E = 798.428,88m;176,59 m e azimute plano 
292°27’59” até o marco TMFS-V-0017, de coordenada N = 9.844.471,95m 
e E = 798.265,69m;71,83 m e azimute plano 328°08’32” até o marco TM-
FS-V-0018, de coordenada N = 9.844.532,96m e E = 798.227,78m;89,32 
m e azimute plano 274°15’25” até o marco TMFS-V-0019, de coordenada 
N = 9.844.539,59m e E = 798.138,71m; Linha ideal; deste, segue pelo 
lote ocupado por GlEBa rio MocaJatUBa, com a seguinte distância 83,32 
m e azimute plano 244°09’32” até o marco D1M-M-4190, de coordena-
da N = 9.844.503,27m e E = 798.063,72m;808,08 m e azimute plano 
359°58’56” até o marco D1M-M-4007, de coordenada N = 9.845.311,35m 
e E = 798.063,47m; 2.752,75 m e azimute plano 84°24’06” m até o marco 
EBd-M-5422, ponto inicial da descrição deste perímetro. todas as coorde-
nadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema Geodésico Bra-
sileiro e encontram-se representadas no sistema U t M, 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 U T M; e
iii - área ampliada no município de Benevides, fração de Gleba igara-
pé taiassuí, com uma superfície de 83,2036 ha (oitenta e três hectares, 
vinte ares e trinta e seis centiares) e perímetro de 3.658,11 metros: par-
tindo do marco BUM-M-B012, de coordenada N = 9.843.086,54m e E = 
806.131,78m; Linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por SÍTIO GUA-
Jará - lUiZ dE fraNÇa soloN, com a seguinte distância 154,92 m e 
azimute plano 179°39’36” até o marco BUM-M-B013, de coordenada N = 
9.842.931,63m e E = 806.132,70m; 675,92 m e azimute plano 179°24’21” 
até o marco Ev6-v-0018, de coordenada N = 9.842.255,74m e E = 
806.139,71m; Linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por REFÚGIO 
dE vida silvEstrE MEtrÓPolE da aMaZÔNia, com a seguinte distância 
33,90 m e azimute plano 180°14’16” até o marco TMFS-V-0001, de coor-
denada N = 9.842.221,84m e E = 806.139,57m;882,03 m e azimute plano 
263°24’46” até o marco TMFS-V-0002, de coordenada N = 9.842.120,66m 
e E = 805.263,37m;888,14 m e azimute plano 350°13’35” até o marco 
TMFS-V-0003, de coordenada N = 9.842.995,91m e E = 805.112,60m; 
Linha ideal; deste, segue pelo lote ocupado por GLEBA IGARAPÉ TAIAS-
SUÍ, com a seguinte distâncias 1.023,20 m e azimute plano 84°55’07” 
m até o marco BUM-M-B012, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no sistema U t M, re-
ferenciadas 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 U t M.
art. 2º-a  o trecho da estrada localizado na área ampliada no inciso ii do 
art. 2º deste decreto que passa pela represa que forma o lago do dique, no 
sentido da vila do dique, será objeto de intervenções técnicas para possibilitar 
o acesso, sem prejuízo aos ecossistemas adjacentes, na forma da legislação 
federal e estadual pertinente e nos termos do seu plano de gestão.
art. 2º-B  Na área de ampliação do refúgio de vida silvestre Metrópole 
da Amazônia no município de Marituba fica autorizada a implantação do 
centro de triagem e reabilitação de animais silvestres (cEtras), que se 
enquadra nos requisitos que beneficiam a Unidade de Conservação da Na-
tureza refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, voltado especifi-
camente para recepcionar, tratar, cuidar e quando pertinente reintroduzir 
na natureza os animais silvestres reabilitados, de acordo com as normas 
técnicas e da legislação ambiental em vigor.
............................................
art. 7º  caberá ao instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversi-
dade do Estado do Pará (idEflor-Bio) administrar e presidir o conselho 
consultivo do refúgio de vida silvestre Metrópole da amazônia, constituído 
por representantes de órgãos públicos e de organizações da sociedade ci-
vil, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção e implantação.
art. 8º  fica atribuída ao comando-Geral da Polícia Militar do Estado do 
Pará (PMPa) em parceria com o instituto de desenvolvimento florestal 
e da Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-Bio) a responsabilidade 
pela guarda e conservação da área total descrita no art. 2º deste decre-
to, competindo ao comando-Geral da Polícia Militar do Estado (PMPa) a 
adoção de providências necessárias para evitar invasões e danificações de 
qualquer natureza.
............................................”
art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 15 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 853816

decreto de 15 de seteMBro de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos III e X da Constituição Estadual e;
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policiais Militares da Reserva Remunerada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/1130044,
d E c r E t a:
art. 1° fica dispensado, a pedido, o caP PM rr rG 10609 cláUdio sÉrGio 
dE olivEira silva, convocado pelo período de 2 (dois) anos, conforme pu-
blicação no Diário Oficial do Estado n° 35.051, de 19 de julho de 2022. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1º de setembro de 2022.
Palácio do GovErNo, 15 dE sEtEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 15 de seteMBro de 2022
o Governador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 135, incisos III e X da Constituição Estadual e;
considerando o disposto no artigo 82 da lei complementar Estadual n° 
142, de 16 de dezembro de 2021, o qual regulamenta a dispensa de con-
vocação de Policiais Militares da Reserva Remunerada;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/1130593,
d E c r E t a:
Art. 1° Fica dispensado, ex officio, em virtude de seu falecimento, o 1° SGT 
PM rr rG 9338 arMaNdo sÉrGio PiNto BENcHiMol, convocado pelo 
período de 2 (dois) anos, conforme publicação no Diário Oficial do Estado 
n° 35.047, de 14 de julho de 2022. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 27 de agosto de 2022.
Palácio do GovErNo, 15 dE sEtEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 15 de seteMBro de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado, e
considerando o disposto nos arts. 91 e 92, ambos da lei Estadual n° 
5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 2022/1011825,
r E s o l v E:
art. 1° cessar o motivo pelo qual a cEl QoPM rG 24950 adriaNa PErEi-
ra Nacif, encontrava-se à disposição da assembleia legislativa do Estado 
do Pará (alEPa).
art. 2° reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, a cEl 
QoPM rG 24950 adriaNa PErEira Nacif, por ter cessado o motivo de 
sua permanência na assembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa). 
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 31 de julho de 2022.
Palácio do GovErNo, 15 dE sEtEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 15 de seteMBro de 2022
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
considerando que o candidato abaixo relacionado, aprovado e nomeado no 
concurso Público c-206, da Polícia civil do Estado do Pará (PcPa), solicitou 
a renúncia da posse dentro do prazo previsto em lei;
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1030832,
r E s o l v E:
art. 1º tornar sem efeito, nos termos do art. 22-a, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação do candidato relacionado 
neste decreto, o qual foi nomeado para exercer o cargo a seguir discrimi-
nado, com lotação na Polícia civil do Estado do Pará (PcPa): 
carGo: dElEGado dE PolÍcia civil
Ícaro lEÃo carvalHo
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 15 dE sEtEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do Estado rEsolvE:
autorizar MarcEl do NasciMENto BotElHo, Presidente da fundação 
amazônia de amparo à Estudos e Pesquisas - faPEsPa, a ausentar-se de 
suas funções em gozo de férias regulamentares, no período de 3 de outubro 
a 1º de novembro de 2022, referentes ao período aquisitivo de 2021/2022, 
devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular,  
DEYVISON ANDREY MEDRADO GONÇALVES, Diretor Científico. 
Palácio do GovErNo, 15 dE sEtEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

Protocolo: 853821

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.346/2022-ccG, de 15 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
CONSIDERANDO o Processo Nº. 2022/1170827, de 12/09/2022;
rEsolvE:
coNcEdEr, 17 (dEZEssEtE) dias de férias regulamentares, ao servidor 
AGNALDO WELLINGTON SOUZA CORRÊA, Id. Funcional nº. 5188733/3, 
para gozo no período de 22/09/2022 a 08/10/2022, interrompidas atra-
vés da Portaria nº. 215/2022-crG, Publicada no doE nº. 34.871, de 
21/02/2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022.
 rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 15 de setembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 853405
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1059/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destinos: Goianésia do Pará/PA 
e Breu Branco/PA; Período: 14 a 17/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (ali-
mentação) e 3,0 (pousada); Servidor/MF: CB PM José Maria da Silva Júnior, 
4219260/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1060/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Destinos: Goianésia do Pará/PA e Breu Branco/PA; Período: 14 a 
17/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); 
servidor/Mf: 2° sGt PM r/r Kátia do socorro Morais de lima, 5388937/2. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1061/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Jacundá/PA; Período: 
14 a 17/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousa-
da); Servidores/MF: 1º SGT PM Manoel Jacinaldo Alves Cota, 5420105/4; 
CB PM Joselito Mendes Santos, 4220523/3; SD PM Ithatiele Viana Macieira, 
6401682/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1062/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Abel Figueiredo/PA; 
Período: 15 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 
(pousada); Servidores/MF: MAJ QOPM Adriano Rogério Dantas Monteiro, 
54192566/2; 3° SGT PM Marcos Alexandre Martins Pires, 54194761/2; 
CB PM Fabricio Luiz Matos Boução, 57222016/2; CB PM Jhemerson Cos-
ta Santos, 4219693/3; CB PM Danylo Christian Gonçalves da Conceição, 
4218905/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1063/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Nova Ipixuna/PA e 
Bom Jesus do Tocantins/PA; Período: 14 a 16/09/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidores/MF: 1° TEN QOPM 
Victor Lincoln da Cunha Barros, 4220541/3; 2° SGT PM Jeremias da Sil-
va de Brito, 5591902/2; 3° SGT PM Antônio Renard de Oliveira Moraes, 
54195393; CB PM Raimundo Nonato Mendes Pimenta, 57222938/2; SD PM 
luciano audai ferreira Pereira, 6402188/4. Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco 
Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1064/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Vigia/PA, Santo An-
tonio do Taua/PA e Breu Branco/PA; Período: 13 a 17/09/2022; Quanti-
dade de diárias: 5,0 (alimentação) e 4,0 (pousada); Servidores/MF: MAJ 
QOPM José Rogério da Silva Holanda, 57198359/2; 2° SGT PM Francisco de 
Lima Cordeiro, 5386659/3; CB PM Diego Giovani Barbosa do Nascimento, 
57223624/4; CB PM Ailson Brito dos Santos, 57221947/2; CB PM Antoni-
valdo rodrigues alcantara, 57222607/2. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco anto-
nio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1065/2022 – di/cMG, 
de 15 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) e 2,0 (pousa-
da); Servidores/MF: 1° TEN QOPM Márcio da Cunha Cardoso, 4220585/2; 
2º SGT PM Jorge Luiz De Souza Cuimar, 5694558/2; 3° SGT PM Marcos 
Paulo Silva do Nascimento, 54193024/2; SD PM Danilo Pantoja Magalhães, 
6402551/2; SD PM Carlos Patrick Carvalho da Silva, 6402402/2. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1066/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Itupiranga/PA; Período: 
14 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousa-
da); Servidores/MF: 1° TEN QOPM Frederico Silva das Mercês, 5902298/3; 
3° SGT PM Ronison Bonfim, 57199781/2; 3° SGT PM Daniel dos Santos 
Carvalho, 54194238/4; CB PM Frank Bruno Egues Ribeiro, 4219048/4; CB 
PM rafael de Jesus Barreto, 4220254/4. Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM Marco anto-
nio sirotheau corrêa rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1067/2022 – di/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Mãe do Rio/PA, Au-
rora do Pará/PA e Ipixuna/PA; Período: 14 a 17/09/2022; Quantidade de 
diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidores/MF: 2° SGT BM Artur 
Verônico Ribeiro Filho, 5598427/3; CB BM Francisco Dyame da Conceição, 
57217705/3. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. Ordenador: CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 1068/2022 – di/cMG, 
de 15 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); Servidores/MF: TEN CEL QOPM Cassio Tabaranã 
Silva, 5807867/3; CB PM Alécio Fábio Cunha Silva, 4218819/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
CEL QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues;

eXtrato de Portaria Nº 064/2022 – sF/cMG, 
de 15 de seteMBro de 2022

suprido: lUiZ ricardo da silva MartiNs, Mf nº 4220329/2;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: R$ 5.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39 – (outros serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica/ Pagamento Antecipado);
Fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: Marco antonio sirotheau correa rodrigues, cEl QoPM.        

Protocolo: 853825

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria n.º 457/2022-PGe.G., de 14 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo a lei N.º 9.571, de 2 de maio de 2022, que reestrutura a 
Carreira de Apoio da Procuradoria-Geral do Estado;
coNsidEraNdo as metas institucionais anuais da PGE, instituídas na Por-
taria Nº 030/2022-PGE.G, publicada no doE de 31.01.2022,
rEsolvE:
i-Publicar as metas das Unidades de trabalho da Procuradoria-Geral do 
Estado, previstas para serem executadas no decorrer do 3º quadrimes-
tre/2022, conforme anexo, referentes ao processo de avaliação de desem-
penho Institucional;
ii-determinar que todas Unidades de trabalho da Procuradoria-Geral do 
Estado realizem ações alinhadas às metas institucionais anuais - Portaria 
Nº 030/2022-PGE.G, publicada no DOE de 31.01.2022;
III-Determinar que a GSERV fique responsável pelo acompanhamento 
mensal do consumo de energia elétrica.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa
aNeXo-01
Metas institucionais – 3º Quadrimestre 2022

diretoria de administração e 
finanças - daf

1.coordenar as ações de construção do planejamento estratégico da PGE – ação em 
parceria: DAF/COAD/NUPLAN;
2.disponibilizar cursos de capacitação aos servidores administrativos, utilizando os 
meios internos e externos disponíveis, em alinhamento à meta institucional de 2022 
– ação em parceria com a Escola Superior de Advocacia Pública e GRH;

coordenadoria financeira - cofiN
1.Concluir o scaneamento dos processos financeiros de 2017 – das 3 UG/PGE;
2.integralizar a carga horária de 40h de capacitação anual, de todos os servidores 
do setor. 

coordenadoria de ti - ctiNf
1.Realizar a configuração do Servidor ZABBIX;
2.Contribuir com a redução do consumo de energia elétrica;
3.incentivar servidores a cumprirem a meta de 40h/ano de capacitação.

Gerência de licitações e contratos 
– Glc

1.Realizar o treinamento dos servidores designados como Fiscais de Contratos;
2. concluir a meta de capacitações dos servidores - 40h/a cada servidor 

Gerência de Material e Patrimônio 
- GMaP 1.atualizar o inventário de computadores e monitores de todos os setores do Órgão.

Gerência de recursos Humanos 
– GrH

1.Elaborar Plano de Ação contendo a definição das etapas/atividades de busca, (re)
organização, digitalização e arquivamento dos documentos da GrH, extraviados de-
vido pane na rede de computadores, ocorrida em 2020; 

Gerência de serviços - GsErv
1.dar continuidade às ações de controle da manutenção preventiva e corretiva dos 
condicionadores de ar do prédio-sede da PGE – 5ª etapa. locais: salas dos Moto-
ristas e dos PM’s, informática, recepção, Esap, cecad, Pcam, Gmap e auditório.
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Gerência de transporte e comunica-
ção -GtraN.

1.aprimorar mecanismo de monitoramento de documentos expedidos via correios, 
aplicando a redistribuição das postagens no 3º quadrimestre, destinando 50% para 
a modalidade SEDEX e 50% para o PAC - postagens oriundas da Cecad; ficando o 
sedex para os documentos da secretaria de Gabinete.
2.concluir a meta institucional de 40h/a por servidor, adotando-se estratégia para 
a entrega dos certificados.

Núcleo de controle interno - NUci 1.recompor o banco de documentação do tcE, referente as auditorias já realizadas.
Núcleo de Planejamento – NUPlaN 1.Coordenar as ações de construção do planejamento estratégico da PGE;
Gabinete - assessoria e secretaria-

Geral 1.Criar fluxograma do Conselho Superior e Conselho Gestor do Fundo/PGE. 

central de cadastro - cEcad
1.Realizar 1000 (mil) cadastros de processos judiciais novos ao SAJ;
2.Promover revisão/atualização geral dos serviços, procedimentos e processos para 
os servidores que compõe a cEcad.

coordenadoria da Gestão documen-
tal - cGd

1.Digitalizar 380.000 páginas relativas à PCTA e CECAD;
2.Elaborar o Fluxograma da Gestão Documental;
3.listar para eliminar 33.078 páginas de documentos da área meio.

Procuradoria setorial - BrasÍlia

1.fazer relatório com os temas de repercussão Geral do stf, que possam impactar 
diretamente as Ações do Estado do Pará;
2.concluir a meta institucional de 40h/a por servidor.
3.adotar medidas de controle do consumo de energia elétrica.

Escola superior de advocacia Pública 
– EsaP 

1.Dar continuidade à implantação da Revista Eletrônica da ESAP;
2.dar andamento à implantação da base de dados de empréstimo e devolução de 
obras da ESAP;
3.dar continuidade à elaboração de um tesauro para a EsaP e demais unidades 
informacionais da PGE

Procuradoria da câmara de concilia-
ção e Mediação – PcaM 1.dar continuidade à confecção do portfólio da câmara de conciliação da PGE.

Procuradoria consultiva - PcoN

1.Implementar Projeto de Tesauro PGE (3ª etapa);
2.realizar visitas técnicas em 3 (três) órgãos da área jurídica estadual ou federal que 
possuam unidades de informação;
3.atualizar relatório de distribuição detalhado

Procuradoria de assessoramento 
Jurídico à Chefia do Poder Executivo 

- PGov

1.fazer levantamento e catalogação de todos os processos que deram entrada e/ou 
foram analisados nesta Procuradoria de Assessoramento Jurídico à Chefia do Poder 
Executivo, no ano de 2021.

Procuradoria cível, trabalhista e 
administrativa – Pcta, e

Procuradoria do contencioso admi-
nistrativo - Pcad

1.Criação e implementação do fluxo invertido de processos de Escalonamento de 
soldo – Subnúcleo Militar;
2.Realização de encontro para integração dos estagiários de Direito e chefias da 
Pcta e Pcad.

Procuradoria de demandas de 
Massa - PdM

1.Realizar Curso de capacitação aos novos estagiários;
2.Promover dois encontros no quadrimestre para realização de dinâmicas de grupo 
envolvendo os assessores do setor.

Procuradoria de Precatórios e rPv’s 1.finalizar o Manual de orientação de atividades da PrPv, após a alteração dos 
fluxos de precatório e RPV no SAJ.

central de cálculos 1.concluir a elaboração do Manual da central de cálculos 

Procuradoria da divida ativa - Pda

1.Realizar pesquisa de débito consolidado em 800 (oitocentos) processos (SAJ);
2.realizar consulta a outros sistemas em 1.000 (mil) processos (saJ). (siat, cvit, 
JUCEPA, DETRAN e ARISP);
3.Vincular 2.000 CDAs aos processos de execução no sistema SAJ;
4.despachar 150 (cento e cinquenta) ofícios recebidos em 2016 da sEfa, sobre 
continuidade e suspensão de débitos;
5.Realizar 1.600 (mil e seiscentas) cobranças administrativas de débitos consolidados;
6.Protestar 2.000 (dois mil) CDAs;
7.inserir 1.000 (um mil) processos do e -PGE no saJ
8.Contribuir com o controle do consumo de energia elétrica;

Procuradoria fiscal /contencioso – 
Profisco

1.acompanhar as ações que tiveram liminar/sentença quando a não obediência a 
anterioridade da lc190/22 na cobrança do difal.
2.desenvolver ações alinhadas às metas institucionais da PGE, para capacitação dos 
servidores da atividade-meio e controle do consumo de energia elétrica. 

Procuradoria fundiária ambiental e 
Minerária – PfaM

1.cadastrar (tad), no sistema saJ todos os processos das matérias fundiária, imobi-
liária, ambiental e minerária, referentes às ações dos anos de 2013 e 2014;
2.Adotar medidas que concorram para o controle do consumo de energia elétrica;
3.incentivar a conclusão da meta institucional de 40h/a por servidor.

Núcleo consultivo da administração 
direta – NUcad/ sEdUc

1.analisar 500 processos administrativos: manifestações, pareceres, ofícios e des-
pachos;
2.Garantir a participação dos analistas de Procuradoria em cursos de capacitação 
em 50 h.
3.Elaborar ementário das matérias analisadas pela asJUr/sEdUc no período do 
respectivo quadrimestre.

Núcleo consultivo da administração 
direta – NUcad/ sEPlad

1.Elaboração de minuta de Manual de cumprimento de decisões Judiciais, estabele-
cendo fluxo processual entre PGE e SEPLAD;
2.Participar em curso de capacitação com cH de 4h.

Núcleo consultivo da administração 
direta – NUcad/ sEsPa 

1.analisar 50 (cinquenta) processos administrativos
2.consolidar ementário dos pareceres e manifestações elaborados na coNJUr/
sEsPa
3.complementar com 15h/capacitação dos servidores.

Núcleo consultivo da administração 
direta – NUcad/ sEtraN

1.Confeccionar caderno de jurisprudência atualizada, por assunto;
2.Elaborar caderno dos Ementários da Procuradoria-Geral, por assuntos;
3.fazer a manutenção da formulação de Ementários das manifestações e pareceres 
elaborados pela coNJUr/sEtraN, no período de 1.09.a 15.12.2022.

No PErÍodo dE 01.09.Núcleo 
consultivo da administração direta – 

NUcad/ sEMas

1.analisar 50 processos administrativos envolvendo as agendas verde, marrom e 
branca que demandam pronunciamento jurídico;
2.Garantir a participação dos Analistas em cursos de capacitação em 10h;
3.Participar do Grupo de trabalho de criação e atualização de atos normativos da 
secretaria de Meio ambiente e sustentabilidade.

3ª regional - Marabá
1.implementar atividades relacionadas à saúde mental na regional Marabá visando 
uma maior integração e interação na equipe, promovendo um ambiente de trabalho 
saudável. 

4ª regional - santarém

1.Prosseguir com a análise de mais 400 processos saJ de competência da regional 
Santarém, para identificação de ações relevantes;
2.Participar de eventos de capacitação de servidores e promover ações para controle 
do consumo de energia elétrica. 

Protocolo: 853130

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 461/2022-PGe.G., 14 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rEsolvE:
coNcEdEr, à procuradora, Mônica Martins toscano simões, id. funcional 
nº 5784590/2, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente a 1ª parcela do 
triênio 2010/2013, no período de 27.09 a 26.10.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 853168

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

FÉrias
.

Portaria Nº 265/2022-GaB/seac
Belém Pa, 15 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;
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor ivaldo afoNso XaviEr dE aMoriM, Matrícula 
5920408-3,
• 08 (oito) dias de férias residuais no período de 17/10/2022 a 24/10/2022, 
referente ao período aquisitivo 04/02/2020 a 03/02/2021;
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário, 15 de setembro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 853472
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

errata
.

errata do eXtrato do coNtrato Nº 05/2022 publicado no 
Diário Oficial do Estado Nº 34.887 de 10 de março de 2022 , pág. 
9/10, Protocolo: 769240.
oNde se LÊ:
viGÊNcia: inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 06 meses.
Leia-se:
viGÊNcia: inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 meses.
GaBiNEtE do PrEsidENtE, 05 dE sEtEMBro dE 2022.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 853217

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0271-Gs/sePLad, 
de 14 de seteMBro de 2.022.

o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:
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Nome Mat. Cargo Lotação a contar Processo

Maria do socorro Bentes viana 5120870/027 Professos ad-1 sEdUc
 01/11/1997 2022/888425

Milena silva de freitas 5902026/2 fonoaudiólogo Hol 25/08/2022 2022/1056688

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, de 14 de 
setembro de 2.022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 853177
Portaria N° 0270-Gs/sePLad, de 14 de seteMBro de 2.022.
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº 2022/957704;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, a servidora Natalia silva dE soUZa, Matrícula nº 
57194507/1, do cargo de assistente de administração, lotada na fundação 
santa casa de Misericórdia do Pará – fscMPa, a contar de 27/07/2.022 de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dEPlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 14 se-
tembro de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 853173

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 890/2022-daF/sePLad, de 15 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 no-
vembro 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 2022/1182320,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor KlEBEr aUGUsto lara da costa, id. funcional 
nº 5946311/2 e cPf nº 695.528.512-20 ocupante do cargo de coordena-
dor de apoio a Estação cidadania, lotado nesta secretaria, suprimento de 
fundos no valor total de r$-440,00 (quatrocentos e quarenta reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

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

o prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) 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, 15 dE 
sEtEMBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 853380

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

coNtrato
.

Cotação Eletrônica 006/2022
contrato: 025/2022 - ioE.
PaE: 2022/456837
Exercício: 2022.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para aQUisiÇÃo 
dE EQUiPaMENto dE iNforMática Para sErEM EMPrEGados Na iM-
PrENsa oficial do Estado do Pará.
Fundamentação Legal: Lei 8.666/93;
valor: r$ 15.799,80 (quinze mil, setessentos e noventa e nove reais e 
oitenta centavos).
data de assinatura: 15/09/2022.
data da vigência: 15/09/2022 a 14/09/2023.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 4490.52.
Programa de trabalho: 22.126.1508.8238
Plano interno: 412.000.8238E
contratado: itHYBaN distriBUidora dE iNforMatica E ElEtroNicos, 
iMPortacao E EXPortacao ltda (cNPJ nº 04.835.476/0001-01).
Endereço: avenida scherrer souza, nº 2230 – sala, Bairro colina, 
cEP: 29.167.080.
E-mail: licitação@triligado.com.br
telefone: (35) 3223-5461.
ordenador: MoisEs alvEs dE soUZa.

Protocolo: 853783

Portaria N.º 177, de 15 de setembro de 2022.
o Presidente da iMPrENsa oficial do Estado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo Decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; Consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
rEsolvE: designar os servidores abaixo pormenorizados para acompa-
nhamento e fiscalização do contrato.

coNtratado coNtrato oBJEto valor ProcEdiMENto fiscal

MEGa distriBEM 
ltda (cNPJ nº 

44.931.840/0001-
43).

ctr 024/2022/
ioE

coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa EsPEcialiZada 
Para aQUisiÇÃo dE 

EQUiPaMENto dE 
iNforMática Para 

sErEM EMPrEGados 
Na iMPrENsaoficial 
do Estado do Pará

r$ 
142.227,90 

(cento e qua-
renta e dois 

mil, duzentos 
e vinte e sete 
reais e noven-
ta centavos).

 
Processo nº 

2022/456837
rEf.: cotação Eletrô-
nica 006/2022-ioE.

titular: 
clEitoN costa 
Brito, Matricula 
nº. 57196200/3.

suplente:
victor 

aBraHaM cos-
ta BENitEZ
 (MatrÍcUla 

N°57231235/2)

itHYBaN dis-
triBUidora dE 
iNforMatica E 
ElEtroNicos, 
iMPortacao E 
EXPortacao 
ltda (cNPJ nº 

04.835.476/0001-
01).

ct 025/2025/
ioE

coNtrataÇÃo dE EM-
PrEsa EsPEcialiZada 
Para aQUisiÇÃo dE 

EQUiPaMENto dE 
iNforMática Para 

sErEM EMPrEGados 
Na iMPrENsaoficial 
do Estado do Pará

r$ 15.799,80 
(quinze mil, 
setessentos 
e noventa e 
nove reais e 

oitenta centa-
vos).

Processo nº 
2022/456837

rEf.: cotação Eletrô-
nica 006/2022-ioE.

titular: 
clEitoN costa 
Brito, Matricula 
nº. 57196200/3.

suplente:
victor 

aBraHaM cos-
ta BENitEZ
 (MatrÍcUla 

N°57231235/2)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoisEs alvEs dE soUZa 
PrEsidENtE da ioE EM EXErcÍcio

Protocolo: 853818

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
ERRATA da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 
Previdência – ceP, realizada em 26/08/2022, publicada no doe Nº 
35.104, de 05 de setembro de 2022.
oNde se LÊ: “Nada mais havendo a tratar, o Presidente do iGEPrEv deu 
por encerrada a reunião. Para constar, eu, Nadia Patricia da silva rocha, 
secretária Executiva do conselho Estadual de Previdência, lavrei a presen-
te ata, que será assinada pelo Presidente e demais membros do conselho 
Estadual de Previdência.”
Leia-se: “Nada mais havendo a tratar, o diretor de administração e fi-
nanças do iGEPrEv deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Na-
dia Patricia da silva rocha, secretária Executiva do conselho Estadual de 
Previdência, lavrei a presente ata, que será assinada pelos membros do 
Conselho Estadual de Previdência.”

Protocolo: 853664

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 711 de 15 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo, os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1167228 (PAE), de 12/09/2022;
rEsolvE:
i - coNcEdEr à servidora solange amaral Brito, matrícula nº 5963447/1, 
ocupante da função de técnico Previdenciário B, lotada no Núcleo de aten-
ção Psicossocial, suprimento de fundos no valor total de r$1.000,00 (um 
mil reais), para atender despesas relativas à passagens e locomoção, o 
qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo: 

Programa de Trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$1.000,00

ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
20 (vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e, para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 853521
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diÁria
.

Portaria Nº 712 de 15 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2022/1166803, de 
12/09/2022, que dispõe sobre transferência de período de férias.
rEsolvE:
 i - traNsfErir, os períodos de gozo de férias do servidor raul victor 
Maia Palha, matrícula nº 5935858/2, ocupante do cargo de técnico 
Previdenciário a/coordenador, de 19/09/2022 a 07/10/2022 e de 
02/01/2023 a 12/01/2023 para 23/09/2022 a 07/10/2022 e 22/03/2023 
a 05/04/2023, respectivamente, concedidos por meio da Portaria N° 
586/2022, de 01/08/2022, publicada no doE n° 35.064, de 02/08/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 15 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 713 de 15 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 o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1171282 
(PaE), de 12/09/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar a servidora luzia da Poça sousa, matrícula nº 5948376/1, 
ocupante do cargo de técnico Previdenciário B, a viajar aos municípios de 
capitão Poço/Pa e salinópolis/Pa, no período de 19/09/2022 a 21/09/2022, 
a fim de realizar diligências relativas aos processos n° 2015/482050 e n° 
2021/636668.
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, 15 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 853710

PeNsÃo
.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 4.579 de 13 de seteMBro de 2022
disPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENsÃo Por 
MortE - ProcEsso Nº 2022/1057441
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, 
resolve:
Considerando a necessidade de retificação da data de retroação do benefí-
cio de pensão por morte em favor de MariNa Mario da crUZ, concedido 
pela Portaria PS Nº 4.514, de 06/09/2022, publicada no Diário Oficial nº 
35.111, de 12/09/2022, resolve:
I - Retificar o item II da Portaria PS Nº 4.514, de 06/09/2022, que conce-
deu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante nos au-
tos do processo nº 2022/1057441 em favor de MariNa Mario da crUZ, 
na condição de cônjuge do ex-segurado antonio Moura da cruz, para alte-
rar a data de retroação do benefício, para que passe a constar os efeitos 
financeiros retroativos à data do óbito do ex-segurado (13/06/2022), per-
manecendo inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 853253

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/910004. Pelo presente edital NotificaMos a senho-
ra Elizete Borges castro, Matrícula nº 398829/1, aposentada no cargo de 
Professor ad- l, GEP-M-401.2, na secretaria do Estado de Educação - sE-
dUc, que o tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 
202202983/sEGEr-tcE, por ocasião da análise do seu processo de inati-
vação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 
acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o 
percentual do adicional por tempo de serviço, de 60% (sessenta por cen-
to) para 55% (cinquenta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivo-
cadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data 
de seu afastamento para aguardar a aposentadoria, em 10/04/2008. Prazo 
para comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a 
contar desta publicação.
Belém, 15 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: 2022/836197. Pelo presente edital NotificaMos a senhora 
ivete do socorro Gonçalves ramos, Matrícula nº 585700/1, aposentada no 
cargo de Professor 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 inati-
vação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência 

acatou a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar a 
parcela aulas suplementares, de 132h para 120h, tendo em vista a média 
aritmética dos valores percebidos nos últimos 06 meses antes do seu afas-
tamento, em 02/08/2012, conforme Memorando circular nº 004/2022-di-
PrE/iGEPrEv. Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este 
instituto: 15 dias, a contar desta publicação.
Belém, 15 de setembro de 2022.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 853228

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002838, de 14 de setembro de 2022
Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330002377, de 01 de junho 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: faBiola Morais silva.
cPf: 680.598.412-20.
Marca/ModElo: JEEP/coMPass liMitEd d.
cHassi: 988675136lKK13145.
Portaria Nº 2022330002836, de 14 de setembro de 2022
Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330002232, de 27 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: Joao victor ZolEti KHalil.
cPf: 019.656.352-61.
Marca/ModElo: JEEP/coMPass liMitEd s.
cHassi: 9886751c6MKK75417.
Portaria Nº 2022330002837, de 14 de setembro de 2022
Motivo: revogar a Portaria n.º 2021330002672, de 15 de julho 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: Joao victor ZolEti KHalil.
cPf: 019.656.352-61.
Marca/ModElo: JEEP/coMPass liMitEd s.
cHassi: 9886751c6MKK75417.

Protocolo: 853223
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002833, de 14 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: alcidEs PaEs PiNto NEto.
cPf: 526.929.062-68.
Marca/ModElo: HoNda/citY EX cvt.
cHassi: 93HGM6670fZ132866.
Portaria Nº 2022330002834, de 14 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: Elias isaac sErrUYa.
cPf: 142.255.902-59.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE liMitEd at.
cHassi: 988611132MK349877.
Portaria Nº 2022330002835, de 14 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: lUiZa costa rEis.
cPf: 712.569.202-82.
Marca/ModElo: toYota/corolla XEi20flEX.
cHassi: 9BrBd3HE9K0438686.

Protocolo: 853225
Portaria Nº 2056 de 15 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 KEllY aZEvEdo BorGEs lEal NE-
VES, Auditora Fiscal de Receitas Estaduais, Identificação Funcional n° 
0591477801 e ANGELA CRISTINA AQUINO DE CAMPOS MATOS, Identifi-
cação funcional nº 5858151/1, cargo/função auditora fiscal de receitas 
Estaduais, ambos lotados na diretoria de tecnologia da informação - dti, 
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para atuarem, respectivamente, como fiscal titular e fiscal substituto do 
1º TAC ao CONTRATO Nº 088/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA 
dE Estado da faZENda e o rodriGo KaZUo da silva isoBE, que tem 
como objeto a contratação de consultores individuais para atuarem na exe-
cução das atividades relativas a gestão de projetos, análise de negócios, 
engenharia de dados, administração de dados e desenvolvimento de siste-
mas que compõem o escopo de execução do Projeto de Modernização da 
Gestão fiscal do Estado do Pará - Profisco ii.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 853688
Portaria Nº 2.055 de 15 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, alBa NaZarÉ PiNto do carMo, coorde-
nadora fazendária, com identidade funcional n° 05615658-01, e adrYEN-
NE NUNEs PErEira, secretaria de Gabinete, com identidade funcional n° 
54193872-01, ambos lotados na célula de Planejamento, Monitoramento 
e Estudos Técnicos de Fiscalização CPME/DFI, para atuarem como fiscal 
titular e substituto, respectivamente ao Contrato nº 091/2022/SEFA, fir-
mado entre a sEcrEtaria dE Estado da faZENda e a empresa lE-
XicoN iNforMática E sErviÇo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
01.113.980.0001-00.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 853699

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 88/2021/sEfa.
data da assinatura: 12/09/2022.
Justificativa: Com fundamento na Lei nº 8.666/93 e na Manifestação nº 
364/2022/coNJUr/sEfa, o presente termo aditivo tem por objeto: a pror-
rogação do prazo de vigência pelo período 12 meses; O reajuste do valor 
mensal do contrato, passando de r$ 9.000,00 (nove mil reais) para r$ 
9.906,23 (Nove mil, novecentos e seis reais e vinte e três centavos).
vigência: 28/09/22 á 27/09/2023
orçamento: 17101.04.126.1508.8238
Natureza da despesa: 33.90.36
Fonte de Recursos: 0131 / 0331 Operações de Crédito Externas - Profisco II-BID.
valor Mensal: r$ 9.906,23
contratado: rodriGo KaZUo da silva isoBE, brasileiro, solteiro, analis-
ta de sistemas, inscrito no cPf sob o nº 036.548.302-85, portador do rG 
nº. 7645877 Pc/Pa, residente e domiciliado na rua antonio carlos, 196, 
apto. 148 B, Bairro consolação, cEP: 01.309-010, são Paulo/sP.
ordenador: rené de oliveira e sousa Júnior

Protocolo: 853661

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 089/2022/seFa.
coNtrato N.º 039/2018/seFa.
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2022/666502
PartEs: sEcrEtaria dE Estado da faZENda E ticKEt solUÇÕEs HdfGt s/a.
oBJEto do coNtrato: contratação de empresa para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com o fornecimen-
to de peças e acessórios, conforme as especificações constantes do Item 
3, do anexo 1-a do edital do Pregão Eletrônico srP nº 132/2017-PoE/Ma,  
que é parte integrante e indivisível deste instrumento.
oBJEto do aPostilaMENto:ajuste na dotação orçamentária, no que 
tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 2022, alteran-
do sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 0176 - fundo de investimento da administração tributária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106..04.122.1297.8338
função: 04 - administração sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - Manutenção da Gestão
atividade: 8338 - operacionalização das ações administrativas
Natureza da despesa:33.90.39 - outros serviços de terceiros –Pessoa Jurídica
valor Estimado (para 5 meses): r$ 65.000,00
valor total Estimado: r$ 325.00,00
fUNdaMENto lEGal do aPostilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPostilaMENto: 14/09/2022.
dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício: aNidio MoUtiNHo.

Protocolo: 853669
aPostiLaMeNto N.º 090/2022/seFa.
coNtrato N.º 026/2022/seFa.
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2021/1415259
PartEs: sEcrEtaria dE Estado da faZENda E fraNcisco GEorGE 
olivEira lEitE.
oBJEto do coNtrato: locação, pela secretaria de Estado da fazenda, 
de imóvel não residencial, situado na Avenida Governador Aloysio chaves, 
n°.155, Bairro Nova tucuruí, Município de tucuruí/Pa, para instalação e 
funcionamento da coordenação Executiva regional de administração de 
tucuruí(cErat-tucuruí/sEfa)
oBJEto do aPostilaMENto: incluir a Unidade Gestora e fonte de recur-
sos, no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 

2022, alterando sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda – sEfa
Unidade Gestora: 0176 - fundo de investimento da administração tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106..04.123.1508.8251
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251- Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.36 - outros serviços de terceiro Pessoa física
valor Mensal: r$ 2.380,00
valor do contrato por 06(seis meses) r$ 14.280,00
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração tributária do Estado do Pará – fiPat.
fUNdaMENto lEGal do aPostilaMENto: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
data do aPostilaMENto: 15/09/2022.
dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício: aNidio MoUtiNHo.

Protocolo: 853671

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2057,15 de seteMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo da sEcrEtaria dE Estado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,considerando o processo nº 2022/1170078-rEsolvE:
coNcEdEr a servidora fraNcEMárcia fErrEira dE carvalHo, cargo 
assistente administrativo, Matricula nº 32495571, portadora do cPf nº 
255.973.882-15, suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GEstÃo faZENdária
33.90.30 - MatErial dE coNsUMo: 3.000,00 (três mil reais)
33.90.39- o.s.t.P. JUrÍdica:1.000 (um mil reais)
foNtE dE rEcUrsos: 0101 - rEcUrsos ordiNários
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMt-ca-
raJás, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de sEtEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 853609

.

.

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 1951 de 06 de setembro de 2022 autorizar 9 e 1/2  diá-
rias ao servidor carlos alBErto GUtZ MillaK JUNior, nº 0591474201, 
fiscal-a, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  
ARAGUAIA, objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UE-
coMt BarrEira do caMPo, no período de 21.09.2022 à 30.09.2022, 
no trecho conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do 
araguaia.
Portaria Nº 1998 de 13 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  
diárias ao servidor carlos JosE dE soUZa MoNtEiro, nº 0321788401, 
sErvENtE rEf. i, cÉlUla dE GEstÃo dE aPoio loGÍstico, objetivo 
de entrega de bens e móveis nas cerat´s, no período de 13.09.2022 à 
18.09.2022, no trecho Belém - Marabá - redenção - conceição do ara-
guaia - Belém.
Portaria Nº 1970 de 13 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  
diárias a servidora GrEicYEllE vilas Boas fErNaNdEs, nº 0591489101, 
fiscal-a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE 
PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de trabalhos de fiscalização na UECOMT 
santarém, no período de 17.09.2022  à  22.09.2022, no trecho Belém - 
santarém - Belém.
Portaria Nº 2020 de 13 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  
diárias ao servidor Nivaldo da silva fErrEira, nº 5719283001, Moto-
rista, cÉlUla dE GEstÃo dE aPoio loGÍstico, objetivo de conduzir 
veiculo oficial, transportando bens moveis para unidades desta Secretaria, 
no período de 13.09.2022 à 18.09.2022, no trecho Belém - Marabá -re-
denção - conceição do araguaia - Belém.
Portaria Nº 2021 de 13 de setembro de 2022 autorizar 11 e 1/2  
diárias ao servidor faBio BErNardEs saNtos, nº 0591532701, fiscal
-a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE caraJás, 
objetivo de especificação e curso de formação, no período de 12.09.2022 à 
23.09.2022, no trecho Marabá - Belém - Marabá.
Portaria Nº 2014 de 13 de setembro de 2022 autorizar 16 e 1/2  
diárias ao servidor fErNaNdo Matos NUNEs, nº 0004897601, fiscal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias EM trÂN-
SITO, objetivo de participar de trabalho de fiscalização itinerante na base 
fluvial de Antonio Lemos , no período de 14.09.2022  à  30.09.2022, no 
trecho Belém - Breves - antônio lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 2015 de 13 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  di-
árias ao servidor alEXaNdrE costa NasciMENto, nº 0591471601, fis-
cal-a, cÉlUla dE coNtrolE E coBraNÇa da dÍvida ativa, objetivo de 
trabalhos de fiscalização na UECOMT Santarém, no período de 17.09.2022 
à 22.09.2022, no trecho Belém - santarém - Belém.
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Portaria Nº 2016 de 13 de setembro de 2022 autorizar 13 e 1/2  
diárias ao servidor Marcos corrEa da silva, nº 0568158801, Motorista 
faZENdário - B, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcado-
RIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir viatura oficial na unidade, no perío-
do de 17.09.2022 à 30.09.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria Nº 2017 de 13 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  diá-
rias ao servidor daNiEl GENtil rodriGUEZ cal, nº 0591479301, fiscal
-a, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNtrolE dE MErc.trÂNsito dE vila 
DO CONDE, objetivo de trabalhos de fiscalização itinerante na UECOMT 
santarém, no período de 17.09.2022  à  22.09.2022, no trecho Belém - 
santarém - Belém.
Portaria Nº 2018 de 13 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  
diárias ao servidor  ciro rEsENdE lEitE, nº 0591478201, fiscal -a, 
coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE Portos E aE-
ROPORTOS, objetivo de tratar assuntos referente a fiscalização na UECOMT 
santarém, no período de 17.09.2022 à 22.09.2022, no trecho Belém -  
santarém - Belém.
Portaria Nº 2019 de 13 de setembro de 2022 autorizar 16 e 1/2  di-
árias ao servidor NElsoN rodriGUEs dE MoraEs filHo, nº 0325189601, 
assistENtE adMiNistrativo, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtro-
lE dE MErcadorias EM trÂNsito, objetivo de realizar trabalho admi-
nistrativo na base fluvial de Antonio Lemos, no período de 14.09.2022 à 
30.09.2022, no trecho Belém - Breves - antonio lemos - Breves - Belém.
Portaria Nº 2032 de 14 de setembro de 2022 autorizar 5 e 1/2  
diárias a servidora Maria NaZarE viGa MaGalHaEs PaNtoJa, nº 
0324632901, assistENtE adMiNistrativo, coordENaÇÃo EXEc.rE-
GioNal dE adM.triB./NÃo triBUtária dE BrEvEs, objetivo de parti-
cipar da semana de educação fiscal com diversas ações como palestras e 
visitas as escolas municipais inscritas com projetos do prêmio da Febrafite, 
no período de 19.09.2022 à 24.09.2022, no trecho Breves - Belém - san-
tarém - Belém - Breves.
Portaria Nº 2038 de 14 de setembro de 2022 autorizar 15 e 1/2  di-
árias a servidora rosEtE Maria olivEira do rosario, nº 0073111001, 
Escr. datiloG. rEf.iii, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM 
traNs. do GUrUPi, objetivo de realizar trabalho administrativo na unidade, 
no período de 15.09.2022 à 30.09.2022, no trecho Gurupi - itinga - Gurupi.

Protocolo: 853233

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo 
de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a secretaria Geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
seGUNda cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 22/09/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 17486, aiNf nº 
812016510001343-6, contribuinte rEcaPaGEM altErosa ltda, insc. Es-
tadual nº. 15250156-8.
Em 22/09/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19160, aiNf nº 
032017510000475-8, contribuinte MiP ENGENHaria ltda., insc. Estadual 
nº. 15272867-8.
Em 22/09/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19722, aiNf nº 
092019510000226-3, contribuinte HNK Br loGistica E distriBUicao 
ltda., insc. Estadual nº. 15465204-0, advogado: EdissaNdra PErEira 
alvEs, oaB/Pa-19264.
Em 22/09/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19724, aiNf nº 
092019510000226-3, contribuinte HNK Br loGistica E distriBUicao 
ltda., insc. Estadual nº. 15465204-0, advogado: EdissaNdra PErEira 
alvEs, oaB/Pa-19264.
Em 22/09/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19326, aiNf nº 
042017510006613-7, contribuinte so filtros taPaJos coMErcial dE 
PEcas ltda, insc. Estadual nº. 15261694-2.
acÓrdÁos
triBUNaL PLeNo
acÓrdÃo N. 806 – PlENo.rEcUrso N. 206 – dE rEcoNsidEraÇÃo 
(aiNf N. 012015510006887-8). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo 
da silva. EMENta: itcd. difErENÇa a rEcolHEr. Parcial ProcEdÊN-
cia da iNfraÇÃo. 1. a comprovação parcial dos valores apontados no 
campo transferências patrimoniais –doações e heranças - da declaração do 
imposto sobre a renda da Pessoa física (dirPf) sujeita o contribuinte ao 
recolhimento da diferença de itcd existente. 2. deve ser revista a decisão 
cameral que declarou devido valor comprovadamente pago. 3. deixar de 
recolher o imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quais-
quer bens ou direitos (ITCD), no prazo fixado pela legislação, constitui 
infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legal-
mente prevista. 4. recurso conhecido e parcialmente provido. dEcisÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 02/09/2022. data do acÓr-
dÃo: 02/09/2022.
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N. 8569 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19899 – dE ofÍcio (ProcEsso 
N. 272022730000695-5 / aiNf N. 012022510000135-2). coNsElHEira 
rElatora: JosiaNE sEiXas dE olivEira. EMENta: icMs. crÉdito iN-
dEvido. iMProcEdÊNcia da aUtUaÇÃo. 1. deve ser mantida a decisão 
de primeira instância que declara a improcedência do aiNf, quando com-
provado nos autos a inocorrência da infração. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 12/09/2022. 
data do acÓrdÃo: 12/09/2022.

Protocolo: 853375

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001063 de 15/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006414/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: João tiago de carvalho – cPf: 076.662.922-87
Marca: cHEv/tracKEr t a Pr EcoNoflEX. tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001065 de 15/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006058/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio carlos Neves da costa – cPf: 128.472.242-20
Marca: fiat/arGo trEKKiNG 1.3 Mt, flEX tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005310, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006403/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: Ajury Cabral de Oliveira Vieira – CPF: 419.304.103-44
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla Gli18 cvt/Pas/automovel/9BrBl3HE1J0137444
Portaria n.º202204005312, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006402/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: sandra Maria Neves Mendonça – cPf: 317.873.552-68
Marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr t a lt/Pas/automovel/9BGEB76H0MB137894
Portaria n.º202204005314, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006401/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz Gustavo Pereira arruda – cPf: 260.285.902-82
Marca/tipo/chassi
cHEv/sPiN 1.8l at act/Pas/automovel/9BGJE75E0GB137193
Portaria n.º202204005316, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006076/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: valdir Maquim – cPf: 107.955.678-80
Marca/tipo/chassi
cHEv/sPiN 1.8l at act7/Pas/automovel/9BGJK7520PB148172
Portaria n.º202204005318, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006422/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: Marcelino Pereira teixeira – cPf: 076.403.902-49
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tMt ltZ/Pas/automovel/9BGEN69H0PG177807
Portaria n.º202204005320, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006417/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: silvio charles Beltrao Monteiro – cPf: 428.043.102-72
Marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3276428
Portaria n.º202204005322, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006395/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: Everaldo silva de oliveira – cPf: 280.374.132-68
Marca/tipo/chassi
fiat/PUlsE drivE at/Mis/camioneta/9Bd363a1MPYZ55080
Portaria n.º202204005324, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006416/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: Jones costa sarraf – cPf: 254.200.032-87
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd Xs/Pas/automovel/9BrB29Bt3G2095109
Portaria n.º202204005326, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006406/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: claudionor da silva Mendes – cPf: 426.978.912-34
Marca/tipo/chassi
VW/GOL 1.0L MC4/Pas/Automovel/9BWAG45U3MT093822
Portaria n.º202204005328, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006413/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: delcio lima Pereira – cPf: 296.975.902-06
Marca/tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4Mt ltZ/Pas/automovel/9BGKt69r0GG134111
Portaria n.º202204005330, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006348/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: dorila Beatriz farias Goncalves – cPf: 830.661.102-06
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd X vsc Mt/Pas/automovel/9BrB29Bt2K2227964
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Portaria n.º202204005332, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006088/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: andrei roberto dos santos da costa – cPf: 590.288.902-20
Marca/tipo/chassi
VW/GOL MPI/Pas/Automovel/9BWAG45U2PT058791
Portaria n.º202204005334, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006316/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 itamar azevedo lopes – cPf: 044.247.432-68
Marca/tipo/chassi
VW/VIRTUS MF/Pas/Automovel/9BWDL5BZ0LP055924
Portaria n.º202204005336, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 32022730003361/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: lourenço Pereira costa – cPf: 165.218.202-06
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tat Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0NG117033
Portaria n.º202204005338, de 15/09/2022 - 
Proc n.º 2022730005634/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: Michael Goncalves da silva – cPf: 959.680.592-49
Marca/tipo/chassi
HYUNdai/HB20s 10M visioN/Pas/automovel/9BHcP41aaMP132200

Protocolo: 853355

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022
resULtado FiNaL de recUrso e HoMoLoGaÇÃo sUPerior
o BaNPará s/a, por sua Pregoeira e Homologação superior, julgou Par-
cialMENtE ProcEdENtE o recurso interposto pela empresa fBM GEstÃo 
E ProcEssos ltda.
a convocação do licitante fBM GEstÃo E ProcEssos ltda ocorrerá por 
ata complementar em 19/09/2022 às 14h via sistema comprasnet.
Soraya Rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 853514
concurso Público 2018
Edital de Convocação nº 190/2022
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome Colocação Agência Banpará (Local de Apresentação de 
documentos)

MariNaldo dos saNtos 119° rua vE-3 - folha csi-31 - Quadra 04 - lote 16 - Nova 
Marabá – Marabá/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 16 de setembro de 2022.

Protocolo: 853536

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 844 de 15 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 2022/1057482.
r E s o l v E:
rEvoGar, a contar de 23.09.2022, os efeitos na Portaria Nº 050 de 
26/01/2021, publicada no doE nº 34.475 de 29/01/2021, que cedeu à 
fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, a servidora MicHElE 
dE PiNHo BarrEiros, matrícula nº 54195817/1, cargo ENfErMEiro, 
lotada no HosPital rEGioNal – coNcEiÇÃo do araGUaia.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
15.09.2022.
roMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 853503

Portaria Nº 889 de 14 de seteMBro de 2022
O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da Portaria Nº 234, de 13 de 
julho de 2022, publicada no d.o.E. nº 35.046, de 13/07/2022, nos autos 
do Processo Administrativo nº 2021.1105719;
coNsidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNsidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E s o l v E:
i – arQUivar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2021.1105719, com base na exarada pelo EXMo. sr GovErNador HEl-
dEr ZaHlUtH BarBalHo, datado de 13 de setembro de 2022, constante 
nos autos do referido processo (anexo sequencial 40).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 14 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 853326
Portaria Nº 888 de 14 de seteMBro de 2022
O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo o relatório apresentado pela comissão de Processo 
administrativo de diciplinar, instaurado pela da Portaria Nº 230, de 1 de 
julho de 2022, publicada no d.o.E. nº 34.996, de 06/06/2022, nos autos 
do Processo Administrativo nº 2022.569856;
coNsidEraNdo os termos do parecer jurídico constante no Processo aci-
ma mencionado;
coNsidEraNdo os termos do art. 224 da lei Estadual nº 5.810/1994 - 
regime Jurídico Único Estadual.
r E s o l v E:
i – arQUivar o Processo administrativo de disciplinar - Processo nº 
2022.569856, com base na exarada pelo EXMo. sr GovErNador HEldEr 
ZaHlUtH BarBalHo, datado de 13 de setembro de 2022, constante nos 
autos do referido processo (anexo sequencial 26).
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 14 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 853331
Portaria Nº 250 de 15 de seteMBo de 2022.
o secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 
da lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 
de outubro de 2013, a cláusula décima do contrato nº 069/2022(KaPa 
caPital facilitiEs ltda) nos autos do Processo n° 2021/921282 (PaE), 
2011/1132800 (filHo).
r E s o l v E: i – designar os servidores do 2º crs, lucicleide chagas 
figueiredo santos , Matrícula nº 9700741/1,  como fiscal titular, e rafael 
Pinho favacho, Matricula nº 5962902/1, fiscal suplente, para acompanhar, 
controlar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 
2ºcrs/sEsPa/Pa, adotando todos os procedimentos necessários e previs-
tos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÂo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 853789
Portaria Nº 251 de 15 de seteMBo de 2022.
o secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 
da lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 
de outubro de 2013, a cláusula décima do contrato nº 069/2022(KaPa 
caPital facilitiEs ltda) nos autos do Processo n° 2021/921282 (PaE), 
2022/1104485 (filHo).
r E s o l v E: i – designar os servidores do 3º crs, Maria telma de 
Lima Santiago , Matrícula nº 5176964/1,  como Fiscal Titular, e Vandecy 
de oliveira Gomes Barata, Matricula nº 5719388/2, fiscal suplente, para 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel 
e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âm-
bito do 3ºcrs/sEsPa/Pa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÂo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 853792
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Portaria Nº 252 de 15 de seteMBo de 2022.
o secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 
da lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 
de outubro de 2013, a cláusula décima do contrato nº 069/2022(KaPa 
caPital facilitiEs ltda) nos autos do Processo n° 2021/921282 (PaE), 
2022/1105280 (filHo).
r E s o l v E: i – designar os servidores do 4º crs, Maria Karem dos 
santos fernandes , Matrícula nº 57211829/2,  como fiscal titular, e ali-
ne Gonçalves de sousa, Matricula nº 54194142/1, fiscal suplente, para 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel 
e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âm-
bito do 4ºcrs/sEsPa/Pa, adotando todos os procedimentos necessários e 
previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÂo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 853795
Portaria Nº 253 de 15 de seteMBo de 2022.
o secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 
da lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 
de outubro de 2013, a cláusula décima do contrato nº 069/2022(KaPa 
caPital facilitiEs ltda) nos autos do Processo n° 2021/921282 (PaE), 
2022/1104848 (filHo).
r E s o l v E: i – designar os servidores do 9º crs, vera lucia Zaneti , 
Matrícula nº 57196716/1,  como fiscal titular, e Maria silvana Marques, 
Matricula nº 5900951/1, fiscal suplente, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 9º CRS/SESPA/
Pa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÂo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 853805
Portaria Nº 254 de 15 de seteMBo de 2022.
o secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 
da lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 
de outubro de 2013, a cláusula décima do contrato nº 069/2022(KaPa 
caPital facilitiEs ltda) nos autos do Processo n° 2021/921282 (PaE), 
2022/1104947 (filHo).
r E s o l v E: i – designar os servidores do 12º crs, carlos de souza cruz 
, Matrícula nº 57196888/2,  como fiscal titular, e atônio Gomes dos san-
tos, Matricula nº 5832730/3, fiscal suplente, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 12ºCRS/SESPA/
Pa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÂo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 853806
Portaria Nº 255 de 15 de seteMBo de 2022.
o secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 
da lei federal nº 8.666/93, os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 
de outubro de 2013, a cláusula décima do contrato nº 069/2022(KaPa 
caPital facilitiEs ltda)  nos autos do Processo n° 2021/921282 (PaE), 
2022/1105091 (filHo).
r E s o l v E: i – designar os servidores do 13º crs, Paulo sergio de 
sousa albuquerque , Matrícula nº 57190996/1,  como fiscal titular, e El-
vis ronis américo Gomes, Matricula nº 57194871/1, fiscal suplente, para 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel 
e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âm-
bito 13ºcrs/sEsPa/Pa, adotando todos os procedimentos necessários e 
previstos em lei.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário adJUNto dE GEstÂo adMiNistrativa/sEs-
Pa – ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 853809

Portaria N° 1098 de 14 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1134231.
rEsolvE:
lotar, a contar de 01/08/2022, a servidora rENata MacEdo loBato 
da silva, matrícula n° 5945911/2, cargo coMissioNado, no dEParta-
MENto dE atENÇÃo a saÚdE, com atuação na coordenação Estadual de 
saúde do idoso.
Portaria N° 1099 de 14 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1117992.
rEsolvE:
lotar, a contar de 30/08/2022, a servidora JoaNa darc doMiNGUEs 
rodriGUEs, matrícula n° 57189523/6, cargo aGENtE adMiNistrativo, 
na divisÃo dE MEdicaMENtos E MatErial tÉcNico.
Portaria N° 1100 de 14 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1176919.
rEsolvE:
lotar, a servidora aNa lÚcia soUZa da silva, matrícula n° 55207946/1, 
cargo aGENtE adMiNistrativo, na divisÃo dE coNtrolE dE salários.
Portaria N° 1101 de 14 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1176816.
rEsolvE:
lotar, a servidora Patricia viaNa raiol Maia, matrícula n° 55207943/1, 
cargo aGENtE adMiNistrativo, na dirEtoria adMiNistrativa E fi-
NaNcEira, com atuação no controle interno.
Portaria N° 1102 de 14 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1097318.
rEsolvE:
LOTAR, a contar de 01/07/2022, para fins de regularização funcional, o 
servidor JoEl soarEs PErEira, matrícula n° 55209564/1, cargo adMi-
Nistrador, na UNidadE dE rEaBilitaÇÃo - dEMÉtrio MEdrado.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 14.09.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa

Protocolo: 853232
Portaria N° 930 de 14 de seteMBro de 2022.
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1149641.
r E s o l v E:
rEsciNdir, a contar de 08.09.2022, o contrato administrativo da servido-
ra sUZaNE MEriElY da silva dUartE, matrícula nº 5966129/1, cargo de 
farmacêutico Bioquímico, lotada no laboratório central.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE da sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 
14.09.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica

Protocolo: 853157

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 1.159 de 15 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 que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no CRM sob o nº 3422;
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora HaNdrEssa KarEN araUJo silva, id. funcional 
nº 5948103/1, ocupante do cargo de chefe divisão técnica, lo tada no 12º 
centro regional saúde - conceição do araguaia, 180 (cento e oitenta) dias 
de licença à maternidade, no período de 01 de setembro de 2022 a 27 de 
fevereiro de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01 de setembro 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 15/09/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 853784
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LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.155 
de 15 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 que 
dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolvE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome Cargo Período Laudo

57207899/1 iNGrid silva do NasciMENto tÉcNico dE ENfEr-
MaGEM

02/11/2020 a 
31/01/2021

65961 – 
31/05/2022

85324/1 aNtoNio silvio GaMa dos saNtos aGENtE dE Portaria 18/01/2022 a 
16/07/2022

89880 – 
11/05/2022

57190999/1 ciBElE loBato GoMEs tEiXEira aGENtE dE Portaria 09/08/2022 a 
07/09/2022

93480 – 
29/08/2022

84190/1 cristiNa cUNHa daMascENo ENfErMEiro 22/06/2022 a 
06/07/2022

93485 – 
29/08/2022

54191864/1 EdilENi tEiXEira NasciMENto tÉcNico PatoloGia 
cliNica

05/01/2022 a 
03/02/2022

93177 – 
19/08/2022

54191864/2 EdilENi tEiXEira NasciMENto tÉcNico PatoloGia 
cliNica

05/01/2022 a 
03/02/2022

93177 – 
19/08/2022

5118360/2 Maria EldENoUra rodriGUEs 
loPEs aUXiliar dE saÚdE 12/06/2022 a 

10/08/2022
93539 – 

30/08/2022

57189688/2 sUZaNa aKEMi HasHiMoto do 
rosario fisiotEraPEUta 18/08/2022 a 

16/09/2022
93604 – 

31/08/2022

54190691/1 sYaNE do socorro rodriGUEs 
cardoso assistENtE social 13/02/2022 a 

19/02/2022
93601 – 

31/08/2022

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 15/09/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1.156 
de 15 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 que 
dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rEsolvE:
coNcEdEr, licença para tratamento de saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome Cargo Período Laudo

5167418/1 aNa lUcia do carMo rodriGUEs datiloGrafo 19/04/2022 a 
16/08/2022

93193 – 
19/08/2022

725510/1 Maria fraNciNEtE liMa do 
NasciMENto aGENtE dE saÚdE 22/06/2022 a 

19/10/2022
93641 – 

01/09/2022

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 15/09/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.157 de 15 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 que 
dispõe o art. 81 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rEsolvE:
CONCEDER, Licença assistência, ao servidor abaixo relacionado;

Matrícula Nome Cargo Período Laudo

57202625/1 JosE aNtoNio viaNa dE Morais MEdico 19/05/2022 até 
17/07/2022

92931 – 
11/08/2022

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 15/09/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 853203

coNtrato
.

coNtrato Nº 075/2022- Processo 2021/1431660- 
PreGÃo eLetrÔNico N° 030/sesPa/2022.

oBJEto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de em-
presa especializada em transporte aeromédico, visando atendimento do 
item 3 fracassado no Pregão Eletrônico nº 088/sEsPa/2021, da divisão 
da regulação do acesso à assistência/ central Estadual de regulação/ 
Tratamento Fora de Domicílio – TFD, a fim de atender as demandas da 
secretaria de Estado de saúde Pública – sEsPa, com a possibilidade de 
voos simultâneos. a aeronave deverá ser habilitada para a realização de 
voos diUrNos E NotUrNos por ifr – regras de voo por instrumentos, 
homologada pela agência Nacional de aviação civil – aNac, para realiza-

ção de transporte aéreo de pacientes entre diferentes municípios do Esta-
do do Pará e entre capitais brasileiras, sob demanda exclusiva da central 
Estadual de regulação da sEsPa, com base obrigatoriamente, sediada em 
santarém-Pá, conforme o termo de referência, anexo do Edital.
data da assinatura: 15/09/2022.
vigência a partir da assinatura: 15/09/2022 a 14/09/2023.
valor total Estimado: r$14.775.000,00 (Quatorze milhões setecentos e 
setenta e cinco mil reais).
dotação orçamentária: Programa de trabalho: 8876 / 8290 / 8309 / 8288 
/ 7684; Elemento de Despesa: 339033 e Fonte de Recurso: 0103 / 0303 
/ 0149 / 0349.
contratada: Brasil vida táXi aÉrEo ltda - cNPJ sob nº 06.234.656/0001-
55, localizada na av. santos dumont, Hangares Norte, Hangar Brasil vida, ae-
roporto de Goiânia, setor santa Genoveva, Goiânia – Go, cEP: 74.672-420.
ordenador de despesa: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros 
- secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa.

Protocolo: 853766

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 02/2022
Processo nº 2022/1015592
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de valor 
referente à despesa de custeio, em caráter temporário, em conformidade 
com a Portaria GM/Ms nº 3730 de 24/12/2019 que habilita o ente portador 
do cNEs nº 2314436: associação social Univida tauá – Hospital e Mater-
nidade santo antônio a receber recursos de emendas parlamentares para 
incremento temporário do limite financeiro de Média e alta complexidade 
(Mac), conforme proposta nº 36000.281264/2019-00.
data da assinatura: 15/09/2022
vigência: 12 meses
Dotação Orçamentária: 908878; Elemento de Despesa: 335043; Fonte de 
Recurso: 0349008206; Ação: 260209
valor anual: r$ 500.000,00
coNcEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
coNvENENtE: HosPital E MatErNidadE saNto aNtoNio
MaNtENEdoUra: associaÇÃo social UNivida taUá
ordENador dE dEsPEsa: roMUlo rodovalHo GoMEs

Protocolo: 853778

FÉrias
.

Portaria N° 1.158 de 15 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 2022/1173270;
rEsolvE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 02.09.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias do servidor JoÃo lEaNdro costa da silva sa-
lEs, identidade funcional nº 5959186/2, ocupante do cargo de assistEN-
tE do cENtro rEGioNal, lotado na diretoria administrativa e financeira, 
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 15.09.2022.
Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 853439
Portaria N° 1.152 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 2022/1133226;
rEsolvE:
iNtErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 05.09.2022, o 
período de gozo das férias da servidora claUdia PatrÍcia GoMEs da 
silva, identidade funcional nº 57193724/, ocupante do cargo de assis-
tENtE social, lotada no departamento de atenção a saúde, concedi-
das 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: 853213
Portaria coLetiVa N.º 992 

de 15 de seteMBro de 2022/dGtes/sesPa
a dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE/dG-
tEs, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/ 03.04.96,
r E s o l v E:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta sEsPa, abaixo re-
lacionados, para o mês de oUtUBro/2022.

MatriciLa serVidores eXercicio Periodo de GoZo
98744-1 aBraao corrEa PaNtoJa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

5088720-1 adElsoN MilHoMEM da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57190361-1 adElsoN PErEira dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
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5154766-1 adENilsoN da silva favacHo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57204721-1 adNaloi olivEira dias 2020/2021 10/10/2022 a 08/11/2022
54191342-1 adriaNa dUartE cUNHa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57194808-1 adriaNa Elias dE alMEida 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54190017-1 adriaNa lEal GoMEs da silva 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
5962089-1 adriaNo MiraNda soarEs 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
57206382-1 adriEllY rodriGUEs PiNto dE castro 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5876389-2 ailda roBErta oUriQUEs dE olivEira GoUvEia 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57210142-1 alaN castro E silva 2021/2022 28/10/2022 a 26/11/2022

84808-1 alBErto NasciMENto Batista 2021/2022 15/10/2022 a 13/11/2022
5088305-1 aldENora NaZarE costa dos saNtos 2020/2021 01/10/2022 a 30/10/2022
5901412-1 alEssaNdra NadrEa dE soUsa silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57194363-1 alEX MaciEl dE araUJo saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57224637-1 alfra dias da aNUNciacao 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57198331-1 allaN faBiaNo MiraNda cEi 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57190669-1 ALLAN WYLK GUIOMARINO DE LUCENA 2020/2021 01/10/2022 a 30/10/2022
5789745-2 alMir cHaGas PiNHEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
98906-1 alMiro dE liMa NoGUEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5159571-1 alUisio fEliX do NasciMENto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57206334-1 alZENira diNiZ MoNtEiro fErrEira 2021/2022 21/10/2022 a 19/11/2022
5143594-1 alZiMEirE NaZarE saNtos dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57197864-1 aMadEU JosÉ BaHia dE rEZENdE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57190804-1 aMaNda vascoNcElos GoNcalvEs 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
57204731-1 aNa carla fErrEira dE olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54180551-2 aNa cElia BarBosa laMEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55589897-3 aNa claUdia dE Matos Maia 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55589897-4 aNa claUdia dE Matos Maia 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
724343-1 aNa cristiNa carvalHo dos aNJos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5444560-3 aNa JUlia BElEM sEiXas 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
77569-1 aNa lUcia da silva MartiNs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

55586831-1 aNa lUcia dE soUsa viaNa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54189245-2 aNa Marcia farias sErrao 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5153565-1 aNa Maria GoNcalvEs loPEs olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57206127-1 aNa PaUla PoHl BorGEs 2019/2020 03/10/2022 a 01/11/2022
73504202-1 aNa rita soUZa dE MiraNda 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5946904-1 aNdErsoN clEYtoN GoNcalvEs dE aNdradE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57231718-1 aNdErsoN fErrEira liMa 2018/2021 02/10/2022 a 31/10/2022
5145058-1 aNdrE dos saNtos corrEa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5762146-4 aNdrE GUstavo MoUra GUiMaraEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54182565-3 aNdrE lUis QUEiroZ 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55587831-1 aNdrE lUis riBEiro riBEiro 2020/2021 11/10/2022 a 30/10/2022
57197313-1 aNdrE lUiZ loPEs MoUtiNHo 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
57190386-1 aNdrE MENdoNca caNicEiro 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
721310-1 aNGEla Maria dos saNtos soUsa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

55589929-1 aNGEla rita PoNtEs aZEvEdo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5446775-5 aNNE MarGarEtH BarBosa dE caMPos 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
5952129-1 aNNiElY daYaNa aMaral fErrEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5095212-1 aNtoNia do socorro costa BEssa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
107298-1 aNtoNio aMadEU da silva BEssa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57188837-5 aNtoNio carlos coUtEiro rollo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5466458-3 aNtoNio claUdio silva rUffEil 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57210038-1 aNtoNio dE JEsUs GUiMaraEs 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5908583-1 aNtoNio EdsoN alvEs da silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57207646-1 aNtoNio JoaQUiM rEis carvalHo 2019/2020 03/10/2022 a 01/11/2022

90824-1 aNtoNio toMaZ dE MEdEiros 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
5913084-1 arGUs costa silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54191807-1 arlENE dE soUZa lEao 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57192585-1 arlENE lUcia carlotiNo saNtos GoNcalvEs 2020/2021 17/10/2022 a 15/11/2022
5154405-1 aUGUsto cEsar coNcEicao dE liMa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5175470-1 aUrEa Maria lEitE NUNEs BarBoZa 2020/2021 03/10/2022 a 17/11/2022
91723-1 aUriNEia da silva E silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5953336-1 BarBara rEJaNE rUffEil BEstEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5122279-2 BENEdita das Gracas GoMEs assaYaG 20221/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
84719-1 BENEdita olEGaria raiol 2020/2021 15/10/2022 a 13/11/2022

57233224-1 BENEdito JUNior dE soUZa alMEida 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5141540-1 BENilda claUdia corrEa soarEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54189305-1 BEtaNia dE cassia riBEiro PErNa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54193871-1 BiaNca coNdUrU coNcEicao 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54192738-1 BrUNo viNiciUs da silva PiNHEiro 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

54181113-2 caMila costa silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5146429-1 caNdido aMir GaMa BraGaNca 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57195637-1 carla cristiNa fErrEira dE olivEira 2021/2022 15/10/2022 a 03/11/2022
54193828-1 carla cYlENE laGoia dE soUZa caNavarro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5957183-1 carla fErNaNdEs fiGUEirEdo MEllo 2021/2022 19/10/2022 a 17/11/2022
5904368-4 carla MalviNa da silva BaHia 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54193885-1 carlos alBErto fErrEira dos saNtos 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
55586815-1 carlos aNtoNio olivEira liMa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5154553-1 carlos aUGUsto dE soUZa Brito 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
57205657-1 carMEM EUNicE rocHa caNUto 2021/2022 15/10/2022 a 13/11/2022
5723680-2 carMEN aNdrEa frEitas loPEs 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5089190-1 carMEN silvia caPEla Barradas dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57175527-1 caroliNE silva viaNa araUJo voN GraPP 2021/2022 30/10/2022 a 28/11/2022
5084890-1 cElso aUGUsto Maia da costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54195879-2 cHarlEs alBErt da silva BatalHa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5748860-2 cHristiaNE alvEs MENdEs lEitE frEitas 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5913088-1 claUdia Maria dos saNtos frEitas da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57206222-1 claUdio daNiEl lEao dE NaZarE 2019/2020 03/10/2022 a 01/11/2022
5181534-1 claUdio dos saNtos silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
723282-1 claUdio da silva rENtE 2020/2021 07/10/2022 a 05/11/2022
82600-2 claUdoMiro dos saNtos rEis 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
102806-1 clEa do socorro NoBrE calaNdriNi dE aZEvEdo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54191971-1 clEBEr daNiEl soarEs da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
111007-1 clEidE coNcEicao dE Morais Brito da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57208672-1 cliciaNNE dE fatiMa Barros MoraEs 2019/2020 03/10/2022 a 01/11/2022
5898334-1 clovis corrEa da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5096103-1 crEUZa loPEs viEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
8400636-2 crEUZa MElo dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5900959-1 cristiaNo dias GoNcalvEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54182963-2 crYstiaNE loPEs castro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

55587709-1 crYstiaNE sEaBra dE farias MartiNs 01/03/2022 a 
31/08/2022 03/10/2022 a 22/10/2022

5897278-1 daliaNE olivEira dE MaGalHaEs dias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57206394-1 daNcarla castro PaNtoJa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5928915-2 daNiEl MaNco dE soUZa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54189797-1 daNiEla dE MoraEs rEGo carNEiro 20/04/2021 a 
19/10/2021 03/10/2022 a 22/10/2022

57206424-1 daNiElE cristiNa sErra fraNca 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022

55587524-1 daNiElE cristiNi faria corrEa 23/04/2021 a 
22/10/2021 03/10/2022 a 22/10/2022

5897522-1 darlEY da silva saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
6403094-1 davidsoN dE soUsa BraGa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5230462-2 dElMira BorGEs tEiXEira loPEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
724815-2 dEMEtrio fErrEira BEltrao NEto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57190775-2 dirlENE aracatY loBato 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57191565-2 divaNicE viEira dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5896994-1 dJaNira MiraNda rocHa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5562490-2 dUrval dos saNtos GoNcalvEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57205643-1 EdEr do aMaral MoNtEiro 2020/2021 31/10/2022 a 14/11/2022
5134420-2 EdEr saNtiaGo do carMo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
95559-1 EdGar dE JEsUs silva saNtos 2021/2022 25/10/2022 a 23/11/2022

57197314-1 EdiNEa dE NaZarE cardoso MoNtEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5147271-1 Edivaldo corrEa da costa 01/01/2021 a 
31/12/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

57191114-1 Edivaldo floriaNo dos saNtos MarQUEs 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5879078-2 Edilcila Maria dE Brito salEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5900906-1 EdilENE GEMaQUE lEal 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5003687-1 EdilsoN costa olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5127742 Edi cEZar rodriGUEs lEÃo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57198229-1 EdMarco dE JEsUs 2021/2022 14/10/2022 a 28/10/2022
57203363-1 EdMilsoN BraBo farias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5160723-1 EdMilsoN coElHo Maia 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5155886-1 EdNa do socorro PaNtoJa cardoso 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54188883-1 EdNEi cHarlEs da crUZ aMador 2020/2021 17/10/2022 a 15/11/2022
57190963-1 EdNEY aNtoNio dE soUsa alMEida 2021/2022 13/10/2022 a 01/11/2022
5419670-3 EdsoN corrEia carvalHo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54195931-1 EdUardo JUNior caMPos dE alMEida 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54180817-3 ElaiNE aBraHao dias silva 2020/2021 17/10/2022 a 31/10/2022
112259-1 Elcio da Mota PiNto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57197589-1 EliaNa frEitas Maia 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
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5813344-2 EliaNa PErEira Maia 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5897191-1 EliaNE coHEN rodriGUEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5161070-1 EliaNEtE do socorro MarQUEs NasciMENto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54193824-1 Elias Pascoal MacEdo da MacENo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
105732-1 EliEl dE olivEira silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

57207806-1 EliENE da costa farias 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57174159-1 Elisa lUcia NUNEs valiNo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54193551-1 ElislENE MoNiKE liMa dE olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57191004-1 EliZa Maria liMa MoNtEiro 2021/2022 22/10/2022 a 20/11/2022
55589252-2 EliZaBEtE HaBEr PErEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5160782-1 EliZaBEtH fErrEira dE olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5883130-3 ElKE Maria NoGUEira dE aBrEU 2021/2022 10/10/2022 a 08/11/2022
57189450-2 ElliNGEr cristiNa soUsa da silva dE alMEida 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5945871-1 EMaNUElY PrUdENcio flor dE liMa 2021/2022 07/10/2022 a 05/11/2022
720143-1 Ercilia saNtos PErEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5960979-1 Eric olivEira da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
112631-1 ErilEi saNtos loPEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
106763-1 EUdiracY NErYs farias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5256089-2 EZilda GoUvEa da GaMa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55586408-5 faBiola Pavao alMEida 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57197952-1 faBiola Paiva riBEiro 2021/2022 03/10/2002 a 01/11/2022

5897289-1 faBricio GUilHErME PirEs dos saNtos 09/01/2022 a 
08/07/2022 03/10/2022 a 22/10/2022

119482-1 fariGa lUcia cordEiro dE olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5789974-1 fErNaNda larEdo dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55590321-2 fErNaNdo aUGUsto do valE GUZZo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57175039-1 flavia daNiElli risUENHo dos saNtos 2021/2022 17/10/2022 a 31/10/2022
5946000-2 flavio JosE do carMo rEis JUNior 2021/2022 03/10/2022 a 17/10/2022
5118328-1 fraNcisca NasciMENto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5108420-1 fraNcisca solaNGE alENcar dos saNtos 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
118036-1 fraNcisco Brito frEitas 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54192802-1 fraNcisco dE PaUla liMa da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5103126-1 fraNcisco PEdro GoMEs da silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
86746-1 fraNcisco rEGiNaldo MoraEs 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022

5957647-1 GaBriElla saMPaio PErEira alvEs 2020/2021 17/10/2022 a 31/10/2022
57189969-1 GaBriEllY cristiNE loPEs PErEira 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
57189969-2 GaBriEllY cristiNE loPEs PErEira 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022

92894-1 GENEsio araUJo dos saNtos filHo 2020/2021 01/10/2022 a 30/10/2022
5146925-1 GENY MaUricio dE soUZa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54184401-2 GErtrUdE da silva cardoso viEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5247640-2 GiaNE silva dE olivEira lorENZoNi 2021/2022 16/10/2022 a 14/11/2022
57225782-2 GisEla PErEira XaviEr alBUQUErQUE 2020/2021 15/10/2022 a 13/11/2022
54193878-1 GisElE coNcEicao da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54191848-1 GisEllE GUiMaraEs riBEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55586689-1 GisElY BraGa da rosa dE castro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
722200-1 Gloria Maria BElEM MoraEs 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022

54189389-2 GMaX da silva costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
106232-1 GraciEtE Maria soarEs costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54191321-2 HElENa do socorro cUrciNo alHo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5693888-3 HElio fraNco dE MacEdo JUNior 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54191475-1 HEllEN cristiNa dE aNdradE silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5090466-1 HErMaNi lUcia MarQUEs PEcaNHa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
108065-1 idaMor da coNcEicao dias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5155860-4 iEda aUXiliadora cravEiro dE olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5955698-1 iGo fEitosa dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01.11.2022
720135-1 iraNEidE frEitas da costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
107093-1 iriNEU BraGa MoNtEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57174485-1 isaBEllE PUrificacao alvEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
123196-1 isaias liMa GUiMaraEs 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022

54189709-2 isaUra Maria rosa viEira 2020/2021 17/10/2022 a 31/10/2022
57234371-1 ivaNEtE soUZa dE alMEida 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
724190-2 Jacira da costa caXias 2021/2022 16/10/2022 a 14/11/2022
5094216-1 Jacira dE soUZa E soUZa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5050774-3 Jacitara tEiXEira MaGalHaEs 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
5170605-3 JaiME afoNso dUartE Bastos 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
5892402-1 JaiNE olivErio dE alMEida 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5194245-3 Jair saNtaNa dE aNdradE 2021/2022 18/10/2022 a 16/11/2022
57175124-1 Jairo BENEdito da silva Maia 2021/2022 13/10/2022 a 01/11/2022
54194071-1 JaKiE rElMa dE liMa MoraEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57175051-1 JaNEtE aBrEU corrEa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5417937-1 JaYME dos saNtos MartiNs JUNior 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
57197570-1 JEffErsoN rodriGUEs da rocHa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5166608-1 JEssE BENtEs tEiXEira 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
119997-1 JoaNa lUcia saNtos dE alMEida 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5154413-1 Joao araUJo liMa filHo 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
57194819-1 Joao BErNardo dE alMEida MoraEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
107379-2 Joao JorGE da silva costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5754488-7 Joao MacHado fUrtado 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5148928-1 Joao silvio saNtos da costa 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
122955-1 Joao toME dE soUsa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54191862-1 JocEMar PErEira da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
722740-1 JocilENE Maria sEriQUE da costa NasciMENto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5789346-2 Jocivaldo ladislaU Batista 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57233238-1 JoEl corrEa dos saNtos 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54191741-1 JoisiaNi fErrEira soUsa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5121787-2 JorGEtE PEdroso cotta 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5142040-1 JosE alvEs da rocHa JUNior 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54190644-1 JosE dE MoraEs lEal 13/06/2020 a 
12/12/2020 03/10/2022 a 22/10/2022

2017130-7 JosE firMiNo dE aBrEU 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5148790-1 JosE lito Garcia PiNHEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5088259-1 JosE lUcivaldo dE soUZa loUrENco 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
724378-1 JosE Maria BraGa dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54189423-2 JosE Maria viEira dE olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57232496-1 JosE MaUricio vaNZElEr PoMPEU 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57190618-1 JosE MaUro coElHo foNsEca 2020/2021 17/10/2022 a 31/10/2022
5900469-1 JosE PaUlo XaviEr dE MElo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5892421-1 JosE rEiNaldo carNEiro riBEiro filHo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
3228479-1 JosE tadEU MacEdo Barra 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5085640-1 JosE tEofilo larEdo aMErico 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
729353-1 JOSE WILLYS PINTO GUSMAO 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5939905-1 JosENilda fiMa dE araUJo soUsa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
721727-1 JosiMo frEdErico Brito costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57197548-1 JUlia Maria BaliEiro triNdadE 2020/2021 01/10/2022 a 15/10/2022
54190532-1 KaliNNE caBral PiNto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54190747-1 Karla Patricia rodriGUEZ GoNcalvEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54191283-1 Katia cilENE cardoso soUZa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57194201-2 Katia cristiNa dE liMa fUrtado 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5949062-2 Katia do socorro PErEs aGE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54189329-1 Katia siMoNE BalBi NoroNHa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57193981-1 KEila EGlaNtiNa dE olivEira PiNto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5913375-1 KElliaNY do socorro dE olivEira 2020/2021 03/10/2022 a 17/10/2022
54191867-1 KEllY cristiNa saNtos fErrEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57207829-1 LAIS POLIANA DIAS COSTA WILL 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
6402924-1 laUra rodriGUEs da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
727431-1 lEa lUcio dE PadUa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
722049-1 lEida Maria cardoso ProGENio 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54186910-2 lEila silva dE soUZa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54189336-1 liGia carla BarBosa cHavEs tEiXEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5053897-2 liGia Maria da costa alBUQUErQUE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5342236-2 liliaNE BraNdao riBEiro 2021/2022 11/10/2022 a 09/11/2022
54189158-2 liliaNE cristiNa loPEs da silva 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
5455847-1 liNdalva BEZErra MoNtEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54194156-1 lisvaNEtE da costa PiNHEiro riBEiro 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
102482-1 lorENZ dE liMa costa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5149916-1 loUrival lUiZ Barra cordEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54184398-2 lUaNa faBiola laMarao caMPos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54191381-1 lUcia aNGEla GadElHa dE olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5143519-1 lUcia dE fatiMa PErEira alvEs dE soUZa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
83623-1 lUcia Maria foNsEca PiNto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57175131-1 lUcia Maria NoGUEira dE farias 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54190106-1 lUciaNa BEZErra BarBosa Barros 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54190132-1 lUciclEidE solaNGE foNsEca saNtiaGo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57196726-1 lUciENE MartiNs MENdEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5897472-1 lUcilENE assUNcao PoMPEU 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57195789-1 lUis cHarlEs silva saNtos 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
102571-1 lUis Maia da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
82392-1 lUis raiol dE soUsa 2021/2022 04/10/2022 a 02/11/2022

5520290-1 lUis roBErto GUErra MEssias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54192335-1 lUis roGErio cardoso Brito 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022



22  diário oficial Nº 35.117 Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

720348-1 lUiZ PEdro da silva 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
54185001-2 lUiZ roNaldo MoNtEiro Brito 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
5154146-1 lUiZ valdEci oZorio ModEsto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54191397-1 lUiZ viaNa da costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
8400427-4 lUiZ vicENtE PErEira coElHo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5095263-1 lUiZa alvEs dE olivEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5243416-1 lUiZa HElENa PiMENtEl PiNto dE olivEira 2021/2022 21/10/2022 a 19/11/2022
57197619-1 lYsa KariNa cardoso saMPaio 2021/2022 13/10/2022 a 27/10/2022
57224607-1 MadalENa costa PErEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5267021-2 MaNoEl do carMo valENtE corrEa 2019/2020 03/10/2022 a 01/11/2022
91626-1 MaNoEl Maria da lUZ rocHa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57207810-1 MaNoEl NaZarENo dE olivEira dos saNtos 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57205558-1 MaNoEl raiMUNdo loBo PoMPEU 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5103134-1 MaNoEl rodriGUEs dE MiraNda 2020/20021 03/10/2022 a 01/11/2022
108626-2 MaNoEl ZENoBio saNtos corrEa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54191289-1 MarcEllE olivEira do NasciMENto MoraEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54193613-1 MarcElo da silva Brito 2020/20021 15/10/2022 a 13/11/2022
57194983-1 MarcElo daNiEl loPEs 2020/20021 14/10/2022 a 28/10/2022
57210147-1 Marcia cristiNa NEvEs saNta rosa 2020/20021 17/10/2022 a 15/11/2022
5939876-1 MarcilENE silva alvEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54182989-2 Marcio dE MElo costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57188372-1 Marcos afoNso foNsEca MoNtEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54193641-1 Marcos lEvY dE aNdradE BarBosa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5932286-3 MarcUs flavio MaGalHaEs MEsQUita 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57194986-1 Maria aMElia carNEiro dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54182572/2 Maria aMÉlia dE olivEira costa 2021/2022 01/10/2022 a 15/10/2022
5161282-2 Maria arlEtE saNtos dE liMa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5161282-3 Maria arlEtE saNtos dE liMa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5519241-1 Maria aUGUsta dUraEs triNdadE 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5167191-1 Maria BENEdita loUsada castElo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5851033-2 Maria BEtaNia faro fErrEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5851033-4 Maria BEtaNia faro fErrEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5099625-1 Maria crEscENcia triNdadE riBEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
112658-1 Maria da Gloria fErrEira dias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5149061-1 Maria das dorEs dE liMa BorGEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5148162-1 Maria das Gracas tEiXEira BraGa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57190711-1 Maria dE fatiMa costa da lUZ 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
57205083-1 Maria dE fatiMa Matos MoNtEiro 2021/2022 14/10/2022 a 12/11/2022
5145384-1 Maria dE fatiMa NasciMENto GodiNHo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5154138-1 Maria dE NaZarE cUNHa dE JEsUs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5888865-1 Maria dE NaZarE dUartE aBraHao 2020/2021 13/10/2022 a 11/11/2022
91170-1 Maria dE NaZarE NErEs da silva 2021/2022 16/10/2022 a 14/11/2022
81140-1 Maria dE NaZarE valENtE 2021/2022 03/10/2022 a 17/10/2022

3157520-1 Maria dE NaZarE vascoNcElos MEdEiros 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
724041-1 Maria dE soUZa BEZErra 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
108570-1 Maria do carMo dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5145406-1 Maria do carMo PirEs filGUEiras 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
95370-1 Maria do socorro do aMaral tEiXEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5295068-2 Maria do socorro GoNcalvEs Barroso 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5148855-1 Maria do socorro NUNEs da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5373204-1 Maria EMilia raMos rodriGUEs 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
122157-1 Maria EstEla soUsa dE frEitas 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5956009-1 Maria ildENEY cardoso Morais 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57225133-1 Maria iraNi da coNcEicao liMa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57205497-1 Maria JosE cHaGas dE carvalHo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
721344-1 Maria JosÉ silvEira viEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
87734-1 Maria lEila silva dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5148715-1 Maria lEoNor dE olivEira silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
729329-1 Maria lidUiNa rEis rodriGUEs 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5877822-2 Maria lUcia saNtos dE soUsa 2021/2022 21/10/2022 a 19/11/2022
5150370-1 Maria lUcia valE fEitosa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54195856-2 Maria lUisa silva rodriGUEs 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5962532/1 Maria lUiZa assUNÇÃo Batista 2021/2022 24/10/2022 a 22/11/2022
5139538-2 Maria lUZia MEdEiros carNEiro 2021/2022 14/10/2022 a 12/11/2022
5104025-1 MARIA MERCEDES MORAES MACDOWELL 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5425913-2 Maria NEiZa dE araUJo saNtos 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5144981-1 Maria odilEa Baia Brasil 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54189910-4 Maria Priscila PiNHEiro BElEM 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54194796-1 Maria rEGiNa cUNHa dE soUZa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

5155371-1 Maria risalva coElHo dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5900951-1 Maria silvaNa MarQUEs alvEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
270091-3 Maria tarcisia PiNHEiro cHaGas 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5080045-1 Maria tErEZiNHa da silva farias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57206363-1 Maria ZildENi cUNHa dE olivEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
722120-1 Maria ZUlair dos saNtos PaNtoJa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57205673-1 MariaNE lEa aGUiar da silva 2021/2022 18/10/2022 a 16/11/2022
5140617-1 Maridalva dE ataidE araUJo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5901101-1 MariEtE PErEira da costa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
724386-1 Marilda do carMo soUsa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

54188481-2 MarilENE fErNaNdEs dos rEis coUtiNHo KraMEr 
da costa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022

54182096-2 Marilia BarBosa saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5115990-1 Marilia do socorro Brito soUsa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5906382-1 MariNa dalMacio dos aNJos 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
109916-1 MariNaldo MENdoNca favacHo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
2060744-3 MariNEia da triNdadE 2021/2022 11/10/2022 a 09/11/2022
57205585-1 Mario farias riBEiro 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54196337-2 Mario HENriQUE PErEira Barros 2020/2021 03/10/2022 a 17/10/2022
5166993-1 MarlUcia BEZErra dE soUZa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5143608-1 MarlUcia loBato lEao 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
105384-2 MarQUEtE Bastos saNtaNa 2021/2022 11/10/2022 a 09/11/2022
5304946-1 Marta GiaNE MacHado torrEs 2020/2021 03/10/2022 a 17/10/2022
54189947-1 MarUNE MElo tavora 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
55587683-2 MaUro JorGE dE carvalHo fiGUEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5948101-2 MaYco aNdrE MoNtEiro dos saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 17/10/2022
109010-1 MEriaM soarEs do NasciMENto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54192870-1 MEssias saloMao dE liMa olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54185545-2 MilENa Elias dias 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54189804-1 MicHEl silva Barros 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5851130-2 MicHEllE PENa NErY lUZ 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5520894-2 MiGUEl ivo riBEiro Gaia 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54194160-1 MUrilo PErEira silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54183541-2 MYcHEl aNtoNio salEs da silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54190805-1 Naira NadJa MacHado MarGalHo MiraNda 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5890761-3 Natalia dE olivEira tEiXEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
81663-1 NaZarE socorro da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

5143500-1 NaZarENo olivEira MaMEdE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54191571-1 NEila Patricia dos saNtos NasciMENto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57206689-2 NEUZiNa rodriGUEs fErrEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57196784-1 NEY carvalHo da silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5881986-2 NicHolas fErNaNdEs Mota 2021/2022 11/10/2022 a 09/11/2022
54194699-1 Nilciria cEcilia frEirE PErEira 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
57224621-1 NilsoN carvalHo BotElHo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57195228-2 NorMa sUElY siQUEira Bastos 2020/2021 14/10/2022 a 12/11/2022
5751748-1 NorMElEidE GoMEs aPostolo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5957651-1 octavio viEira KisHi 2020/2021 16/10/2022 a 14/11/2022
57190894-1 odiloN ricardo dUartE MorEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5090431-1 odivar JosE rodriGUEs riBEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5145090-1 osMariNa MENdEs dE alMEida 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54195133-1 oZiEl silva avElar 2019/2020 03/10/2022 a 17/10/2022
5854601-2 Patricia do carMo cardoso 2021/2022 23/10/2022 a 21/11/2022
57225206-3 PaUla KEllY soUZa da costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5898347-1 PaUlo cEsar MorEira Garcia 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57188370-1 PaUlo HENriQUE dE soUZa Batista 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57197596-1 PaUlo roBErto aZEvEdo da silvEira 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
5149959-1 PaUlo sErGio dE MElo E silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55590285-1 PaUlo sErGio PiNHEiro laroQUE 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54194493-1 PaUlo viNiciUs rEis 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
111562-1 PEdro alvEs BEZErra 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54190713-1 PEdro NaZarENo BarBosa JUNior 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54190718-1 PEdro PaUlo coElHo caNavarro 2021/2022 04/10/2022 a 23/10/2022
54194665-1 PEDRO PAULO WANZELER NEVES 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5897760-1 PErcila cardoso PiNHEiro 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5094011-1 PErciliaNo BElo dE MiraNda 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5956515-1 PoliaNa raMos olivEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5857821-4 Priscila GoMEs sErfatY GUZZo 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5901485-1 railsoN MacEdo MarQUEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
720739-1 raiMUNda da silva costa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5901824-1 raiMUNda ElZa ElaNE dos saNtos BErNardo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
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5150604-1 raiMUNda MarcY silva favacHo 2021/2022 25/10/2022 a 23/11/2022
54184849-2 raiMUNda PErEira silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
115401-1 raiMUNda rosaNGEla NUNEs raMos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
83992-1 raiMUNdo alMir NasciMENto Batista 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
727474-1 raiMUNdo da coNcEicao da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54194158-1 raiMUNdo davi dos rEis 2020/2021 14/10/2022 a 12/11/2022
2010615-1 raiMUNdo GEraldo viaNa salEs 2020/2021 26/10/2022 a 24/11/2022
5153735-1 raiMUNdo JosE olivEira dE sa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57190445-1 raiMUNdo JosE olivEira PErEira 2021/2022 18/10/2022 a 16/11/2022
57231584-1 raQUEl Gaia dE castro da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57191003-1 rEJaNE alvEs loBo 2021/2022 22/10/2022 a 20/11/2022
54192826-1 rEJaNE MartiNs PiMENtEl 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

86843-1 ricardo da cUNHa Barata 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
54182425-2 ricardo riBEiro XErfaN 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
3311945-2 rilENE GUadalUPE Bastos da crUZ 2021/2022 13/10/2022 a 11/11/2022
3311945-3 rilENE GUadalUPE Bastos da crUZ 2021/2022 05/10/2022 a 03/11/2022
6080243-2 rita Brito dE MElo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57191063-1 rita dE cassia fEitosa PErEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5784999-2 rita dE cassia viaNa MElo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5951879-1 rita dos saNtos MUNiZ 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5088984-1 rita MiGUEl do carMo lEitE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5521076-2 roBErto liMa BEZErra 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
305138-3 roBErto soarEs HaGE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54191595-1 rodriGo cEZar carvalHo do NasciMENto 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
54188345-2 rodriGo olivEira da costa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5901812-1 roNaldo dE assUNcao dos saNtos fErrEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5155509-1 roNaldo NUNEs loPEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
55585816-1 roNaldo sacraMENto dE soUZa JUNior 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57193968-1 roNNY saviNo laMarao 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5520797-2 rosa HElENa NoGUEira sarMENto 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
57196714-1 rosaNGEla riBEiro cordEiro 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
57207933-1 rosEaNE Batista da silva 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
3214117-2 rosEaNE do socorro loPEs fUrtado BarBosa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57206487-1 rosEaNE silva dE assis 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5153280-5 rosEaNE silva do rosario 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
727547-1 rosENildo castro dE JEsUs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
726370-1 rosilda soarEs GoUvEa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57190511-1 rosilENE dE olivEira MaUEs 2021/2022 18/10/2022 a 16/11/2022
99392-1 rosiraM Maria da coNcEicao riBEiro 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
724459-1 roZiElY dE MElo caldas 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5160855-1 roZiMEirE silva do NasciMENto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54194166-1 rUBENisa dos saNtos PaNtoJa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5096170-1 rUBErval dE MElo Pavao 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5901107-1 rUBia NilvaNa costa PErEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54194554-1 rUtH lidia aMoriM MEdEiros 2021/2022 26/10/2022 a 24/11/2022
5095158-1 rUtH soUZa cHavEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5748470-1 saliaNY Maria saNtos cEciM 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
112160-1 saNdra Maria dE olivEira BraGa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

54193836-1 saNdra Maria riBEiro MarQUEs 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54190408-1 sErGio dE olivEira MENdEs JUNior 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5897518-1 sHarlENE lUciaNE GoMEs aNdradE 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5900724-1 silMara lEticia Brito Porto 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5136075-1 silvaNEtE BarBosa da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5896128-1 siMoNE costa E costa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5761964-1 siMoNE Maria MarcElo MoraEs 2021/2022 17/10/2022 a 15/11/2022
73504338-1 socorro dE soUsa fErrEira 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57188561-2 solaNGE do socorro dE soUZa laMEira 2021/2022 22/10/2022 a 20/11/2022

87475-1 soNia Bastos silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
80845716-2 soNia Maria cErQUEira dos saNtos 2020/2021 01/10/2022 a 30/10/2022
5266459-2 soNia Maria do socorro costa vUlcao 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54192855-1 sUEaNNE do socorro soUZa rEis 2021/2022 02/10/2022 a 16/10/2022
54189318-1 talita corrEa da silva 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5956266-1 tatiaNa cardoso viaNa dE MacEdo 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54189124-2 tatiaNa carvalHo dE MoNtalvao 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57211020-2 tElMa BarBoZa dE soUZa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

57191542-2 tEMis MiraNda 13/01/2022 a 
12/07/2022 03/10/2022 a 22/10/2022

5881811-2 tErEZiNHa dE fatiMa rassY tEiXEira 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5957649-1 tHais MartiNs MoraEs BENJaMiM 2020/2021 01/10/2022 a 15/10/2022
5892354-1 tiaGo corrEa NasciMENto 2020/2021 17/10/2022 a 31/10/2022

57194084-4 toMaZ ricardo dE araUJo Brito 2021/2022 01/10/2022 a 15/10/2022
57173269-1 valdirENE do socorro siQUEira PaiXao 2021/2022 01/10/2022 a 30/10/2022
57207310-1 valEria carvalHo dE soUZa 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
54189902-1 valEria ErMaNia BarBoZa vEiGa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54182308-2 valEria sEBastiaNa alfaia dE MENEZEs MElo 2021/2022 03/10/2022 a 17/10/2022
57208007-1 valMi PErEira MartiNs 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
5883415-2 vaNEssa silva saNtos 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
57231589-1 vaNJa do socorro tavarEs BarBosa 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5167310-1 vivaldo NasciMENto JUNior 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5956281-1 WAGNO DUTRA FERREIRA 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
5160987-1 WALDEMARINA BARROSO SOUSA 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022
54192812-1 WALDINEY DOS SANTOS SILVA 2020/2021 03/10/2022 a 01/11/2022
115568-1 WANDA RODRIGUES DUARTE MALCHER 2021/2022 03/10/2022 a 01/11/2022

Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 15.09.2022.
KEllY dE cassia PEiXoto dE olivEira silvEira
dirEtora dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE.

Protocolo: 853178

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo do 4º terMo aditiVo ao 
coNtrato Nº 111/2018–iNstitUto de traNsPLaNte reNaL do 
ParÁ s/s Ltda-Me.
ProtocoLo Nº 851572 – doe Nº 35.113 de 13/09/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtario adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa - 
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 853281

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 098/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 053/sEsPa/2022, Processo nº 2022/32171, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.090 de 25/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da secretaria de Estado de saúde Pública 
do Pará – sEsPa, por um período de 12 (doze) meses.
valor total: r$ 9.093.892,80 (Nove milhões, noventa e três mil, oito-
centos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs Prado ltda., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, inscri-
ção Estadual nº 15.111.990-2, com sede na trav. castelo Branco, nº 2028 
– cEP:66.063- 000,Belém/Pa.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853396
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 097/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 053/sEsPa/2022, Processo nº 2022/32171, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.090 de 25/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf) 
para atendimento dos pacientes da secretaria de Estado de saúde Pública 
do Pará – sEsPa, por um período de 12 (doze) meses.
valor total: r$ 25.521.520,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e vin-
te e um mil, quinhentos e vinte reais).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPitalarEs E 
oNcolÓGicos ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf 
sob nº 04.307.650/0003-05, inscrição Estadual nº º 177/0221074, com sede 
na av. das indústrias, 405, Bloco 02 – Parque industrial - cEP: 94930-230.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853393
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 095/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 047/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1341127, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.094 de 29/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, para atender aos pacientes da secretaria de Estado de administração 
Penitenciária (sEaP) do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
valor total: r$ 232.231,16 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e 
trinta e um reais, dezesseis centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: P. G. liMa coM EirEli., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 23.493.764/0001-61, inscrição Estadual nº 
15.503.319-0, com sede na al das MaNGUEiras, Nº. 33, iaNEtaMa, cEP 
68.745-000, castaNHal-Pará.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853360
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 096/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 047/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1341127, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.094 de 29/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, para atender aos pacientes da secretaria de Estado de administração 
Penitenciária (sEaP) do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
valor total: r$ 39.184,20 (trinta e nove mil, cento e oitenta e quatro 
reais e vinte centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: a J coMÉrcio atacadista dE MEdicaMENtos E ProdUtos 
HosPitalar ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 32.137.731/0001-70, inscrição Estadual nº 15.625.174-4, com 
sede na av. rômulo Maiorana, 1792-a, cEP: 66.093-005, Marco - Belém/Pa.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853366
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 094/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 047/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1341127, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.094 de 29/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de Medicamen-
tos, para atender aos pacientes da secretaria de Estado de administração 
Penitenciária (sEaP) do Estado do Pará, por um período de 12 (doze) meses.
valor total: r$ 92.771, 60 (Noventa e dois mil, setecentos e setenta e 
um reais, sessenta centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: f. cardoso E cia ltda., pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no cNPJ/Mf sob nº 04.949.905/0001-63, com sede na rua João Nu-
nes de souza, nº 125, Br 316, KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-
030, ananindeua-Pa.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853351
Portaria Nº. 1.144 de 14 de seteMBro de 2022 – dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso da com-
petência delegada através da Portaria nº. 050/17.01.2006, Publicado no 
doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do Processo PaE 
nº. 2022/1120884. rEsolvE:
caNcElar, a partir de 13.09.2022, de acordo com o artigo 93, § 1º da 
lei nº. 5810/ 24.01.94, a licença sem vencimentos, concedida através da 
Portaria nº. 916/25.07.2022, publicada no doE nº 35.058/27.07.2022, da 
servidora rosaNa Baia valENtE, matricula nº. 57203733/2, ocupante do 
cargo de técnico de Enfermagem, lotada no Hospital regional - tucuruí.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
diretoria de Gestão do trabalho e da Educação na saúde da secretaria de
Estado de saúde Pública em: 15.09.2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.
Portaria Nº 1.153 de 15 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° 2022/1181798.
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora Maria dE NaZarE foNsEca car-
doZa, ocupante do cargo de técnico de Enfermagem, id. funcional nº 
5892600/1, lo tada no centro de saúde - Pedreira/atenção Psicossocial, 
a contar de 22/08/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de seu cônjuge.
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 15/09/2022.
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 853146
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 105/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 046/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1383595, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-
ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
valor total: r$ 1.005.265,00 (Hum milhão, cinco mil, duzentos e ses-
senta e cinco reais).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: Novartis BiociÊNcias s. a., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
56.994.502/0026-98, com sede na rod Br-153 km 5.5 armazém 02, Mó-
dulo 07, Parte 01.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853667
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 099/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 046/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1383595, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-

ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
valor total: r$ 1.410,00 (hum mil, quatrocentos e dez reais).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: f. cardoso E cia ltda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
04.949.905/0001-63, com sede na rua João Nunes de souza, nº 125, Br 
316, KM 8, Bairro águas Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua-Pa.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853643
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 100/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 046/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1383595, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-
ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
valor total: r$ 137.128,00 (cento e trinta e sete mil, cento e vinte e 
oito reais).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: coMÉrcio E rEPrEsENtaÇÕEs Prado ltda., inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, com sede na trav. castelo Branco, 
nº 2028, cEP: 66.063-000, Belém/Pa.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853648
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 102/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 046/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1383595, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-
ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
valor total: r$ 770.311,60 (setecentos e setenta mil, trezentos e onze 
reais, sessenta centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: Elfa MEdicaMENtos s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
09.053.134/0001-45, com sede NUcr iNtErsEccao rod df001 c/rod 
475, Ga 02 coNd sYs GaMa B.ParK - PoNtE alta NortE (GaMa) Bra-
sÍlia - df cEP: 72.427-010.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853656
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 103/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 046/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1383595, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-
ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
valor total: r$ 667.986,26 (seiscentos e sessenta e sete mil, novecen-
tos e oitenta e seis reais, vinte e seis centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: cM HosPitalar s.a., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
12.420.164/0009-04, com sede rod df 290, KM7 lt 1 4 Gl 2 ar 5 6 7, 
saNta Maria, cEP: 72.578-000 - Brasilia / df.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853657
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 101/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 046/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1383595, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31/08/2022.
oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-
ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
valor total: r$ 2.940.422,40 (dois milhões, novecentos e quarenta mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais, quarenta centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: oNcoEXo distriBUidora dE MEdicaMENtos ltda., inscrita 
no cNPJ/Mf sob nº 08.958.628/0003-78, com sede av. Padre Paulino, 480, 
cajazeiras, cEP: 60.864-240- fortaleza/ceará
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853653
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 104/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 046/sEsPa/2022, Processo nº 2021/1383595, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.098 de 31/08/2022.
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oBJEto: registro de Preço para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender aos pacientes de demanda administrativa da secreta-
ria de Estado de saúde Pública do Pará – sEsPa, de acordo com os critérios 
estabelecidos na instrução Normativa nº 01 de 09 de março de 2017, por 
um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos.
valor total: r$ 11.876,08 (onze mil, oitocentos e setenta e seis reais, 
oito centavos).
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023.
EMPrEsa: a J coMÉrcio atacadista dE MEdicaMENtos E ProdUtos 
HosPitalar ltda., inscrita no cNPJ/Mf sob nº 32.137.731/0001-70, com 
sede na av. rômulo Maiorana, 1792-a, cEP: 66.093-005, Marco, Belém/Pa.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa/sEsPa

Protocolo: 853660

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 078/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso técnico em vigilância 
em saúde, Eixo temático iii - organização e Gestão da vigilância em saú-
de no Âmbito do território e Eixo temático iv - sistemas de informação, 
Produzindo informação desvelando territórios, no município de Belém, 
turma i, no período de 12 à 16/09/2022 – Eixo iii e de 17 à 21/10/2022 
– Eixo iv, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00, totalizando 
80 horas-aula.
valor total: r$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)
data da assinatura: 09/09/2022
vigência: 09/09 a 07/11/2022
orçamento: NE nº 00282
Programa de trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: BárBara arEtHa carNEiro alMEida - cPf. Nº 866.512.422-53
Endereço: rod. augusto Montenegro, Nº 11200, residencial João coelho, 
Bloco i, apto. 304, bairro tenoné, Belém, cEP 66820-000
ordenador: EliZEtH do socorro da silva BraGa
diretora da Escola técnica do sUs – EtsUs/Pa

Protocolo: 853102

.

.

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 31/2022 de 15 de seteMBro de 2022 
iNscriÇÕes Para o cUrso de atUaLiZaÇÃo Na assistÊNcia 
ao PrÉ-NataL e eMerGÊNcia oBstretricas
a diretora, Elizeth do socorro da silva Braga, da Escola técnica do sis-
tema Único de Saúde do Pará “Dr. Manuel Ayres” - ETSUS/PA, Diretoria 
vinculada à secretaria de Estado de saúde Pública - sEsPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o curso de atualização 
na assistência ao Pré-Natal e Emergências obstetricas.
das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização na 
assistência ao Pré-Natal e Emergências obstetricas, o qual será destinado, 
para a região de saúde do tocantins, Municipio de cametá.
1-do cUrso
1.o curso de atualização na assistência ao Pré-Natal e Emergências obste-
tricas, tem carga horária de 30 (trinta) horas, sendo 6 (seis) horas diárias, 
com duração de 01 semana;
2-O curso terá 1 (uma) turma com 40 (quarenta) discentes;
3-as aulas acontecerão no município de cametá, durante 01(uma) sema-
na, no horário de 13h às 19h, conforme articulado com os gestores mu-
nicipais;
4-O curso será realizado no período de 26 a 30 de Setembro de 2022;
5- as aulas presenciais acontecerão auditório da Universidade federal do 
Pará – UfPa – campus cametá, situado na rua Padre antônio franco – Ma-
tinha, cEP: 68400-000 – cametá-Pará conforme (anexo i).
2-dos reQUisitos Para o iNGresso No cUrso
2.1-os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
Ter idade mínima de 18 anos;
2.2-Ser profissional da área da saúde do municipio de Cametá, com atu-
ação no sistema Único de saúde (sUs) na assistência a mulher no ciclo 
gravídico puerperal da atenção Primaria, Maternidade e serviços de pronto 
atendimento.
2.3-Preferencialmente deverá estar exercendo suas funções no sistema 
Único de saúde –sUs.

3- das iNscriÇÕes
3.1-As inscrições são gratuitas;
3.2-o Edital estará disponível no portal da sEsPa: http://www.saude.pa.
gov.br/rede-sespa/etsus/etsus-pa-edital/
3.3 o período das inscrições ocorrerá a partir de 08:00h do dia 15 até às 
17:00h do dia 22 de Setembro de 2022;
3.4- as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a secre-
taria Escolar 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;
3.5- o envio das inscrições para a EtsUs/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
3.6- No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes do-
cumentos:
3.6.1- Ficha de inscrição (Anexo II);
3.6.2- Declaração de liberação para participar do curso (Anexo III);
3.6.3- Cópia do RG;
3.6.4- Cópia do CPF;
3.6.5- Cópia do certificado de conclusão da escolaridade exigida, emitido 
por instituição formadora devidamente reconhecida pelo MEC;
3.6.6- termo de compromisso do Gestor (anexo iv), sendo necessário 
apenas 01(um) documento dos municípios da região de saúde Metropoli-
tana i do Estado do Pará.
4-das VaGas
4.1- Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas;
4.2- A distribuição de vagas encontra-se no (Anexo I) deste Edital;
4.3- a oferta das vagas será destinada prioritariamente para o município 
de Cametá;
4.4- Em caso de não preenchimento de vagas a EtsUs/Pa poderá absorver 
demanda espontânea;
4.5- realização do curso:

Mês Período
setembro 26 à 30

5- das disPosiÇÕes Gerais
5.1- a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edita;
5.2- será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
5.3- A ETSUS/PA não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
5.4- de acordo com o regimento interno da EtsUs/Pa, são critérios para a certi-
ficação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prática, conforme 
Regimento Interno da Escola com base no artigo 24 da LDB de 1996;
5.5- os casos omissos serão resolvidos pela direção da EtsUs/Pa.
Belém, 15 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 Regio-
nal de saúde Vagas Ofertadas

região tocantins

auditório da Universidade 
federal do Pará – UfPa – 
campus cametá, situado 

na rua Padre antônio 
franco – Matinha, cEP: 

68400-000

26 a 30/09/2022
Horário:

13h às 19h

13° crs (ca-
metá) 40

total:
 40

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

1. NoME: 2. sEXo: M ( ) f (  )
3. c. idENtidadE: 4. ÓrGÃo EXPEd.: 5. NasciMENto: 6. cPf:
7. ENdErEÇo:
8. Bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NasciMENto:
11. foNE: 12. E-Mail:
13. EscolaridadE:
(  ) ENsiNo fUNd (  ) coMPlEto (  )iNcoMPlEto
(  ) ENsiNo MÉdio (  ) coMPlEto (  )iNcoMPlEto
(  ) ENsiNo sUP. ( ) coMPlEto (  )iNcoMPlEto
(  ) GradUaÇÃo: _________________________

14. PÓs-GradUaÇÃo:

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

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

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso:
cUrso dE atUaliZaÇÃo Na assistÊNcia ao PrÉ-Natal E EMErGÊN-
cias oBstEtricas,  oferecido pela Escola técnica do sUs “dr. Manuel 
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Ayres” – EtsUs/Pa. o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de fre-
quência no curso/capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação 
em lista de frequência, resguardando direito de apresentar atestado médico 
para justificar falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Município, __ de __________________ de 2022.

              _____________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

____________________
assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso
declaro que o (a) servidor (a)  lotado na atenção Básica do município de 
__________________ possue disponibilidade para participar do curso de 
atualização na assistência ao Pré-Natal e Emergências obstetricas com 
liberação para cumprir a carga horária de 30 horas, sendo 6 horas diárias, 
com duração de 01 semana.
 Município, __ de __________________ de 2022.
_____________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

A Escola Técnica do SUS do Pará “Dr. Manuel Ayres” e o (a) Secretário (a) 
de saúde do Município de  celebram entre si o presente terMo de coM-
ProMisso que estabelece as condições que regerão a participação dos 
profissionais da área da Saúde para a realização do Curso de Atualização 
na assistência ao Pré-Natal e Emergências obstetricas.
cLÁUsULa PriMeira: Este termo de compromisso assegura o direito a 
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 todasas 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

Protocolo: 853266

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 184 de 13 de seteMBro de 2022
o diretor do laboratório central do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 0005 de 
06/01/2021, publicada no d.o.E nº 34.453 de 07/01/2021, e
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, que 
determina que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 
ampla defesa;
coNsidEraNdo a Portaria/sEsPa nº 525/03.08.2006, publicada no d.o.E. 
nº 30.763, de 12/09/2006, que delega competência aos titulares das dire-
torias dos centros regionais de Proteção social, dos Hospitais regionais e 
do lacEN para instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar.
coNsidEraNdo as recomendações constantes no parecer da coNJUr, 
nos autos dos processos apensados nº 2019/370449 e 2020/ 539019.
 rEsolvE:
i- instaurar ProcEsso adMiNistrativo disciPliNar siMPlificado 
(Pads), através da coMissÃo PErMaNENtE dE ProcEsso adMiNistra-
tivo disciPliNar do laBoratÓrio cENtral/sEsPa, composta pelos 
servidores: ana cristina lima de souza, matrícula n.º115720-3, ocupante 
do cargo de Psicólogo e cristiane araujo de souza amaro, matrícula nº 
55586194-1, ocupante do cargo de agente administrativo, juntamente com 
a suplente cléa da anunciação ferreira soares, matrícula n.º 57191151-1, 
ocupante do cargo de agente administrativo, para sob a presidência do pri-
meiro, apurar possível abandono de cargo, por período superior a 30 dias, 
no período de 18/03/2020 a 29/07/2020, por parte da senhora a.d.s.s.s., 
servidora efetiva desta sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica – 
sEsPa, em tese, pela prática das transgressões disciplinares previstas no 
art. 178, inciso iv e art. 190, inciso ii, da lei Estadual n° 5.810/94, em 
tudo observando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, 
insculpidos no art. 5°, inciso lv da constituição federal de 1988.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por até 15 (quinze) dias, 
desde que por motivo fundamentado.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
lacEN/sEsPa, 13 de setembro de 2022.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 853517

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 188 de 14 de seteMBro de 2022
coNcEdEr ao servidor JorGE lUiZ alMEida da silva, matrícula nº 
57195587-1, ocupante do cargo de aGENtE adMiNistrativo, lotado no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 
de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 2022, referente ao triênio de 
24/03/2008 a 23/03/2011.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 853506
Portaria Nº 190 de 15 de seteMBro de 2022
dEtErMiNar a servidora cristiaNE Mota da costa vilas Boas alMEi-
da, matrícula nº 57194279-1, ocupante do cargo de aGENtE adMiNis-
trativo, lotada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022, refe-
rente ao triênio de 17/03/2014 a 16/03/2017.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 853519
Portaria Nº 191 de 15 de seteMBro de 2022
dEtErMiNar a servidora irENE aNdradE PENa, matrícula nº 5136440-4, 
ocupante do cargo de aGENtE adMiNistrativo, lotada no laboratório cen-
tral, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 de outubro de 2022 a 
01 de novembro de 2022, referente ao triênio de 02/07/1999 a 01/07/2002.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 853675

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 693 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dEtErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa calUdia viNHas liMa, car-
go farMacEUtico, Matrícula 57198228-1, com lotação no (a) UrE diPE, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 09.06.2008 a 08.06.2011.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 17.10.2022 a 15.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 853777
Portaria Nº. 694 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) rosaNGEla frEitas saNtos, 
cargo datiloGrafo, Matrícula 5146585-1, com lotação no (a) UrE diPE, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 02.07.2008 a 01.07.2011.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.10.2022 a 03.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 853802
Portaria Nº. 692 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) fraNcoisE fUrtoN PaZ PaNto-
Ja, cargo ENfErMEiro, Matrícula 55588340-2, com lotação no (a) UrE 
diPE, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 10.03.2017 a 09.03.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.09.2022 a 14.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 853764
torNar seM eFeito
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
tornar sem efeito a Portaria Nº. 615 dE 18 dE aGosto dE 2022, publi-
cada no doE de n°35.082 do dia 19.08.2022 que coNcEdEr, em comum 
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acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) 
servidora (o) MarlUci fraNÇa do EsPirito saNto, cargo tEcNico dE EN-
fErMaGEM, Matrícula 5166462-1, lotação no (a) caPs Grao Para, 01 (um) 
mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 03.03.2018 a 02.03.2021.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 11.09.2022 a 10.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 853719
Portaria Nº. 691 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE MaZarE foNsEca 
cardoZa, cargo tEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5892600-1, com 
lotação no (a) caPs rENascEr, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 22.08.2017 a 21.08.2020.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 10.11.2022 a 09.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 853729
Portaria Nº. 690 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor do 1° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/ 
24.01.1994, a (ao) servidora (o) KEllY daYZiaNE QUarEsMa silva GUEdEs, 
cargo atENdENtE dE coNsUltÓrio dENtário, Matrícula 57197094-1, com 
lotação no (a) UBs PEdrEira, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 21.05.2008 a 20.05.2011.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.12.2022 a 13.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 853670

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNco
Número/ano: 19/2022
Processo n°/ano: 2022/437218
objeto: o objeto da presente licitação é contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviço continuado de limpeza e desinfecção de cister-
nas, caixas d’água e tubulações de águas pluviais, nas dependências do Es-
critório e Unidades de abrangência do 1º centro regional de saúde / sEsPa.
Entrega do Edital: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR
observação: dÚvidas E EsclarEciMENtos atravEs do E-Mail: lici-
tacao1crs@oUtlooK.coM
responsável pelo certame: dUcival da silva Brito
data da sessão: dia 29 de setembro de 2022.
Horário: 10h00min (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
orçamento
dotação orçamentária: 908288
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0132000000
ordenador: Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor 1º crs/sEsPa

Protocolo: 853515
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElEtrÔNco
Número/ano: 15/2022
Processo n°/ano: 2022/456338
objeto: o objeto da presente licitação é contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviço continuado de desinsetização, desratiza-
ção, descupinização, nas dependências do Escritório do 1º crs e Unidade 
de abrangência do 1º crs, com fornecimento de material.
Entrega do Edital: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR
observação: dÚvidas E EsclarEciMENtos atravEs do E-Mail: lici-
tacao1crs@oUtlooK.coM
responsável pelo certame: dUcival da silva Brito
data da sessão: dia 28 de setembro de 2022.
Horário: 10h00min (Horário de Brasília).
local: Portal de compras do Governo federal – 
www.comprasgovernamentais.gov.br
orçamento
dotação orçamentária: 908288
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0132000000
ordenador: Marco aNtoNio rodriGUEs NorMaNdo
dirEtor 1º crs/sEsPa

Protocolo: 853335

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

eXtrato de ditaL do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 002/3º crs/sesPa/2022

Processo administrativo nº 2022/98068
o 3º crs/sEsPa comunica que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, conforme descrição abaixo:
oBJEto: Escolha da proposta mais vantajosa para a  aquisição de MatE-
rial dE coNsUMo MÉdico-HosPitalar, visando atender por um perio-
do de 12 (doze) meses, as necessidades do centro de saúde de terra 
alta, centro de saúde de são João da Ponta e Unidade Especial colônia do 
Prata, assim como manter a reserva técnica do almoxarifado do 3º centro 
regional de saúde.
data da aBErtUra: 28 de setembro de 2022
Horário da aBErtUra: 09:30h (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElEtrÔNico: www.gov.br/compra
UasG: 926012 (3º crs/sEsPa)
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Programa de trabalho: 10301142782840000 / 10305142783020000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0103000000
a íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral coMPrasNEt, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.comprasgo-
vernamentais.gov.br), e o Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado 
do Pará – coMPrasPará, no endereço www.compraspara.pa.gov.br 
Mário MoraEs cHErMoNt filHo
diretor do 3º crs/sEsPa
 

Protocolo: 853289

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1057 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para os agentes de Endemias para coleta 
do exame parasitológico (dca), como ação preventiva e /ou diagnostico 
preciso e eficaz para DCA.
origem: castanhal -Pa
destino: terra alta - Pa–  Período: 19,20,21 /09/2022.
servidores: selma de fátima  Bentes  da silva cargo: laboratorista cPf- 
186,287.882.04 mat. 107387/1
luiz vieira da costa cargo: técnico de laboratório 
cPf- 212.423.722.53 mat. 0505198
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1058,1059 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para os agentes de Endemias para coleta 
do exame parasitológico (dca), como ação preventiva e /ou diagnostico 
preciso e eficaz para DCA.
Origem; Castanhal- Pa.
destino: terra alta -Pa.  Período: 19,20,21 /09/2022
Servidor:  Waldocelys Pereira Manos Moraes Cargo: Motorista CPF-
410.549.542.91 mat.57206406/1 Periodo: 19/09/2022
cícero alves ferreira cargo: motorista cPf-108.102502.68 mat. 0478954 
Periodo; 20 e 21
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 853365
Portaria Nº 1060 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: participar de reunião do Grupo condutor da região de saúde  me-
tropolitana ii  junto técnicos municipais visando a construção de analise 
situacional de saúde conforme etapa do programa de trabalho pactuado 
para elaboração do Pri.
origem: castanhal -Pa
destino: sã Miguel do Guamá - Pa–  Período: 19 /09/2022.
Servidores: Eliana Maciel da Silva Cavalcante Cargo; Enfermeira CPF- 
176.559.352.20 mat.5278074/3
rejani do socorro Moreira da silva cargo: assist. social cPf- 126.171.482.20 
mat. 3218406/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1061 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: participar de reunião do Grupo condutor da região de saúde  
metropolitana ii  junto técnicos municipais visando a construção de analise 
situacional de saúde conforme etapa do programa de trabalho pactuado 
para elaboração do Pri.
Origem; Castanhal- Pa.
destino: são Miguel do Guamá -Pa.  Período: 19 /09/2022
servidor:  joão ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 853417
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Portaria Nº 1037 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para os agentes de Endemias para coleta 
do exame parasitológico (dca), como ação preventiva e /ou diagnostico 
preciso e eficaz para DCA.
origem: castanhal -Pa
destino: são francisco do pará  - Pa– Período: 13,14 /09/2022.
servidores: selma de fátima  Bentes  da silva cargo: laboratorista cPf- 
186,287.882.04 mat. 107387/1
luiz vieira da costa cargo: técnico de laboratório cPf- 212.423.722.53 
mat. 0505198
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1038 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar capacitação para os agentes de Endemias para coleta 
do exame parasitológico (dca), como ação preventiva e /ou diagnostico 
preciso e eficaz para DCA.
Origem; Castanhal- Pa.
destino: são francisco do Pará -Pa.  Período: 13,14 /09/2022
servidor:  João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista cPf-
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 853270
Portaria Nº 1052 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de conhecimento dos casos de tEa, já 
diagnosticado e linha de cuidado instituição, bem como, atenção dispen-
sadas aos familiares no município de igarapé-açú com aplicação de instru-
mento de coleta de dados.
origem: castanhal -Pa
destino: igarapé-açú - Pa–  Período: 21 /09/2022.
servidores: osmarina Mendes de almeida cargo: ag. de portaria cPf- 
280.200.142.68 mat. 5145090
arethusa Milena sales de Brito cargo: assit. social cPf- 685.733.832.91 
mat. 55209617/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1053 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita técnica de conhecimento dos casos de tEa, já 
diagnosticado e linha de cuidado instituição, bem como, atenção dispen-
sadas aos familiares no município de igarapé-açú com aplicação de instru-
mento de coleta dados
Origem; Castanhal- Pa.
destino: igarapé-açú -Pa.  Período: 21 /09/2022
Servidor: Waldocelys pereira Manos de Moraes Cargo: Motorista CPF- 
410.549.542.91 mat. 57206406/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 853165
Portaria Nº 1054 de diÁria de 15/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Participar da Oficina de Alinhamento do Grupo Técnico estadual 
(GtE) com intuito de atualizar os Planos de ação regionais de Educação 
Permanente em saúde  (ParEPs).
origem: castanhal -Pa
destino: Belém - Pa– Período: 20 a 21 /09/2022.
servidores: ana regina Uchôa viana silva cargo: assit. social cPf- 
252.649.072.34 mat. 3243087/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 853187
Portaria Nº 1055 de diÁria de 15/09/2022
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 2020,2021 e 2022 respectivamente, nos seguin-
tes locais secretaria de saúde,  castório, Unidades de saúde da família e 
Hospital.
origem: castanhal -Pa
destino: Marapanim - Pa–  Período: 22 a 23 /09/2022.
servidores: Maria Nilcirene Pereira cargo: ag. de Portaria cPf- 
330.060.082.00 mat. 5231060
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1056 de diÁria de 15/09/2022
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 2020,2021 e 2022 
respectivamente, nos seguintes locais secretaria de saúde,  castório, Uni-
dades de saúde da família e Hospital.
Origem; Castanhal- Pa.
destino: Marapanim -Pa.  Período: 22 a 23 /09/2022
servidor:  Benedito José lima da silva cargo: Motorista  cPf-
233.862.232.49 mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 853227

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 211 de 13/09/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: acoMPaNHar EQUiPE dE iMUNiZaÇÃo do NÍvEl cENtral 
a rEaliZar o MoNitoraMENto ráPido dE coBErtUra vaciNal do 
saraMPo E da PolioMiElitE.
PErÍodo: 19 a 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2,5 (ciNco MEias)
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): iritUia- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo
MaNoEl das GraÇas BarBosa dos rEis - colaBorador EvENtUal

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 853278

Portaria Nº 212 de 15/09/2022
fUNdaMENto lEGal: art. 149 da lEi 5.810/94
oBJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo do GrUPo coNdUtor do Pri (Pla-
NEJaMENto rEGioNal iNtEGrado) da rEGiÃo MEtroPolitaNa iii.
PErÍodo: 15/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEstiNo (s): castaNHal- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo
EriKa soUZa dos saNtos 596684-7 ENfErMEira

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 853553

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 082 de 15 de seteMBro de 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E:
designar a servidora fabíola Maria silva, cargo: agente de Portaria, Ma-
trícula: 57190964-1, para responder pelo chefe da divisão de organiza-
ção, controle e avaliação do 7º centro regional de saúde, no período de 
19/09/2022 a 23/09/2022, por motivo de viagem do titular, sem ônus para 
a administração pública.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 853321

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 403 de 15 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
caNdido aMir GaMa BraGaNÇa - Efetivo – Mat. 5246429/1
Programa de trabalho fonte do recurso Natureza da despesa valor
908338 0103000000 39033 200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial para o muni-
cípio de são sebastião da Boa vista.
ordenador: valdinei silva teixeira Júnior

Protocolo: 853318

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 401 de 15 de setembro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: 7º crs - dEstiNo: sÃo sEBastiÃo da Boa vista
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
52464291 /caNdido aMir GaMa BraGaNÇa /137.608.582- 87
oBJEtivo: realizar o inventário anual e supervisionar as unidades de 
saúde, quanto ao bom uso e guarda dos Bens pertencentes ao 7ª. crs/sEsPa, 
de acordo com a Portaria Nº 483/2010, de 16 de abril de 2010/sEsPa.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior
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Portaria Nº 402 de 15 de setembro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs - rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: 7º crs - dEstiNo: sÃo sEBastiÃo da Boa vista
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59600281 / GilBErto do rosario sErra / 775.896.882 - 15
oBJEtivo: acompanhar a realização do inventário anual e supervisionar 
as unidades de saúde, quanto ao bom uso e guarda dos Bens pertencentes 
ao 7ª. crs/sEsPa, de acordo com a Portaria Nº 483/2010, de 16 de 
abril de 2010/sEsPa.
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 853176

.

.

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): alberito Mendonça alexopulos
Leia-se: servidor (es): José leonar silva dos Passos
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX

Protocolo: 853541

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 1
coNtrato adMiNistratiVo N.º 005/2022/8ºcrs/sesPa
Processo: ci Nº 036/2022/daf/8ºcrs
objeto: sErviÇo dE locaÇÃo dE Barco EM MadEira
data assinatura: 14/09/2021
vigência: 14/09 à 31/12/2022.
valor: 50.000,00 (cinquenta Mil reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0149 e 0349
Elemento de despesa: 339033
Justificativa: Aditar Prazo e Valor do Contrato
EMPrEsa: J. f. c. de correa Eireli – EPP
cNPJ nº: 16.766.282/0001-72
ENdErEÇo: rua Paes de carvalho, 2460 B - centro, em Breves-Pa
ordENadora dE dEsPEsa: aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8ºcrs/sEsPa
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 853494

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 21 de 14 de seteMBro de 2022. a dirEtora do 
9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições que foram 
conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.CONSIDERANDO o teor 
do Processo Nº 2022 / 558096.rEsolvE:EXclUir o servidor risonilson 
abreu da silva, Matrícula:54195927-1. cargo: técnico em Patologia clínica, 
da PORTARIA N° 143 de 10 Maio de 2022, Publicada no Diário Oficial 
Nº 34.971 de 16 dE Maio dE 2022, protocolo n°: 798342, referente à 
concessão de diárias para os municípios de itaituba/ Pa–Brasil no Período: 
27/06/2022 a 02/07/2022 / N° de diária: 5,5(cinco diárias e meia).dÊ-sE 
ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.sEsPa/ 9° crs, 14 
de setembro de 2022.aliNE Nair liBEral cUNHa.diretora do 9° centro 
regional de saúde

Protocolo: 853206

.

.

errata
.

errata de diÁria. Portaria Nº143 de 10 de Maio de 2022. Publicado 
no Diário Oficial n° 34.971 de 16 de Maio de 2022. Protocolo nº 798342.
servidores: Josie Giceli da silva vieira.onde se lê. Período: 27/06/2022 a 
02/07/2021 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Leia-se: Período: 29/08/2022 a 03/09/202; 
N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
aline Nair liberal cunha.dirEtora do 9° cENtro rEGioNal dE saÚdE

Protocolo: 853200

diÁria
.

Portaria Nº313 de 01 setembro de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar monitoramento e capacitação em saúde do trabalhador.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Prainha/Pa Brasil
Período: 19/09/2022 a 22/09/2022 / 
N° de diária: 3 ½ (três diárias e meia)
servidores:
alcineia linhares Pantoja
Matricula: 60741
cPf: 738.161.162-72
colaborador eventual
francilane carneiro da silva
cPf: 716.091.642-53
Matrícula: 60744
colaborador eventual
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 853307
Portaria Nº314 de 01 setembro de 2022.fundamento legal: dE-
crEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.objetivo: conduzir as servi-
doras que irão realizar monitoramento, e capacitação em saúde do tra-
balhador.origem: santarém/ Pa- Brasil.destino: Prainha/Pa Brasil.Perío-
do: 19/09/2022 a 22/09/2022 / N° de diária: 3 ½ (três diárias e meia).
servidor:fabricio da silva valente.cPf: 798.709.452-87.Matrícula: 5901713.
cargo: Motorista (colaborador Eventual).ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 853337
Portaria Nº316 de 12 de setembro de 2022.fundamento legal: dE-
crEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.objetivo: atualização com 
assessoramento e avaliação junto as ações municipais, atuantes no pro-
grama de vigilância Entomológica e Epidemiológica no controle das ar-
boviroses.origem: santarém/Pa-Brasildestino: Juruti/Pa – Brasil.Período: 
17/10/2022 à 21/10/2022 N° de Diária:4 ½ (quatro diárias e meia.);Ser-
vidor:Nesildo Oliveira Pinto;CPF: 195236532-53;Matrícula: 505382;Cargo: 
Agente de Saúde;Ordenador: Aline Nair liberal Cunha

Protocolo: 853408
Portaria Nº315 de 12 de setembro de 2022.fundamento legal: dE-
crEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.objetivo: realizar supervisão 
direta quanto aos Programas de vigilância das leishmanioses tegumentar, 
conforme os protocolos do Ministério da saúde e programação informa-
do no 3ºQDQQ/2022.Origem: Santarém/ PA- Brasil;Destino: Juruti/ PA 
– Brasil;Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 / N° de Diárias: 4,5 (qua-
tro diárias e meia);Servidores:Vania Marcia Pereira de Vasconcelos;CPF: 
205.453.122-72;Matrícula: 73504339;Cargo: Técnico em Enfermagem.
anselmo da silva dias.cPf: 206.298.182-15.Matrícula 505483.cargo: 
agente de saúde.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 853385
Portaria Nº317 de 12 de setembro de 2022.fundamento legal: 
dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.oBJEtivo: fazer vista téc-
nica da Equipe a Secretaria Municipal de Saúde a fim de realizar ações de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação das medidas que estão sen-
do implementadas no nível ambulatorial e Hospitalar.origem: santarém/
Pa-Brasil.destino: Prainha/Pa – Brasil.Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 
/ N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia).servidores:Márcia teixeira 
Brito. cPf:674.177.872-15.Matrícula:57191560/2.cargo: téc. Enferma-
gem.Gercyrene Maria Miranda Corrêa;CPF: 414.861.612-00;Matrícula: 
572083911;Cargo: Técnico de enfermagem.Ana Marcia Leão de Andrade;-
CPF: 630.996.162-49;Matrícula: 5901174/1;Cargo: Técnico de Enferma-
gem.ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 853520

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 24 de 14 de seteMBro de 2022. a dirEtora do 
9° cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições que foram 
conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.CONSIDERANDO os 
termos do Processo Nº 2022/558096.rEsolvE:torNar sEM EfEito a 
PORTARIA Nº 145 de 10 de Maio de 2022, publicada no Diário Oficial Nº 
34.971 de 16 DE MAIO DE 2022.Protocolo:798340; em nome do servidor 
Juraci Lopes da Silva; matrícula: 479359, referente à concessão de Diárias 
no Período: 27/06/2022 a 02/07/2022 / N° de diárias: 5,5 (cinco diárias 
e meia) para o Município de destino: itaituba/ Pa – Brasil.rEGistrE-sE, 
PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.aliNE Nair cUNHa liBEral.diretora do 9º 
crs/sEsPa

Protocolo: 853212
Portaria Nº 25 de 14 de seteMBro de 2022.a dirEtora do 9° 
cENtro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições que foram 
conferidas pela Portaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.CONSIDERANDO os 
termos do Processo Nº 2022/1050813.rEsolvE:torNar sEM EfEito a 
PORTARIA Nº 296 de 19 de Agosto de 2022, publicada no Diário Oficial 
Nº 35.104 de 05 de Setembro de 2022.Protocolo:848038; em nome dos 
servidores: João Pereira Monteiro; matrícula: 0504472 e Nívea Maria Pan-
toja Neves matrícula: 73504366/1; referente à concessão de Diárias no 
Período: 11/09/2022 a 15/09/2022 / N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e 
meia) destino: Belém/ Pa – Brasil.rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUM-
Pra-sE.aliNE Nair cUNHa liBEral.diretora do 9º crs/sEsPa

Protocolo: 853533
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 517 de 15 de setembro de 2022
Nome: Paula lorena cruz e silva
cargo: Enfermeira,
Matrícula/siape: N/c
cPf:700.583.542-55
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: santa Maria das Barreiras e santana do araguaia
objetivo: acompanhar técnicos
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 853374
Portaria Nº 514 de 15 de setembro de 2022
Nome: fernando rodrigues ferreira.
cargo: agente de arte Práticas.
Matrícula/siape: 5425212-2.
cPf: 265.935.642-49.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção e santana do araguaia
Objetivo: Firmar parcerias entres a VISA/Municipal e a população com a fi-
nalidade principal à disseminação sobre à temática sobre vigilância sanitá-
ria, através do conhecimento do atendimento e recebimento de denúncias
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 853350
Portaria Nº 515 de 15 de setembro de 2022
Nome: antônia rosileide Mariano de souza.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 5897525-1.
cPf: 720.712.732-49.
Nome: Nalva Gomes de souza silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, Pau d’arco e redenção
objetivo: apoiar o município de rio Maria sobre o processo seletivo de 
agent comunitário de saúde (acs), monitoramento do Previne Brasil e 
Prontuário Eletrônico (PEc), implantação do Guia de atividade física no 
município de Pau d’arco e monitoramento da academia da saúde no mu-
nicípio de redenção
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 853352
Portaria Nº 516 de 15 de setembro de 2022
Nome: amanda da silva sousa
cargo: agente adminstrativo.
Matrícula/siape: N/c
cPf: 018.065.812-30
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia
destino: tucumã e ourilândia do Norte
objetivo: acompanhar técnicos.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 853363

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 713 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através da Portaria Nº 696/2022 – GaB/
dG/Hol de 06 de setembro de 2022, publicada no doE nº 35.109 de 
09/09/2022 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
designar os servidores desta autarquia, PaUlo roGÉrio lEitE vital, 
engenheiro eletricista, matrícula nº 1220, e no seu impedimento, saMUEl 
JacoB aZaNcot NEto, arquiteto, matrícula nº 57220835/1, ambos lota-
dos na Assessoria de Planejamento Físico do Hospital Ophir Loyola, para a 
função de Fiscais do Contrato nº 132/2022, firmado com a empresa CON-
trolar iNdÚstria E coMÉrcio dE filtros E EQUiPaMENtos EirEli, 
cujo objeto é Aquisição de insumos (filtros absolutos), para utilização nas 
capelas de fluxo laminar. Processo nº 2022/35973 (PAE).
diretor Geral em Exercício: EdNEY MENdEs PErEira

Protocolo: 853140

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 722/2022 - 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 os termos contidos na Portaria aP nº 3.868 de 03/08/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEv, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.111 de 12/09/2022.
rEsolvE:
afastar, a partir de 01/09/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora Maria dE NaZarE da silva crUZ, Enfermeiro, matrícula nº 
81671/3, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por 
motivo de aposentadoria por idade e tempo de contribuição.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 13 de setembro de 2022.
EdNEY MENdEs PErEira
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 853364
Portaria Nº 721/2022 - 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 os termos contidos na Portaria aP nº 3.759 de 30/08/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEv, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.111 de 12/09/2022.
rEsolvE:
afastar, a partir de 01/09/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora Maria dE NaZarE MENdEs dE soUZa, auxiliar de Enfermagem, 
matrícula nº 5088534/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não 
Estável, por motivo de aposentadoria Especial.
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: 853361
Portaria Nº 718/2022 - 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 os termos contidos na Portaria aP nº 4.046 de 12/08/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEv, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.111 de 12/09/2022.
rEsolvE:
afastar, a partir de 01/09/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora alBa Maria corrEa NoGUEira GroBErio, Médico, matrícula 
nº 5087570/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, 
por motivo de aposentadoria por idade e tempo de contribuição.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 13 de setembro de 2022.
EdNEY MENdEs PErEira
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 853354
Portaria Nº 719/2022 - 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 os termos contidos na Portaria aP nº 3.863 de 02/08/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEv, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.111 de 12/09/2022.
rEsolvE:
afastar, a partir de 01/09/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
a servidora lia da costa affoNso, Médico, matrícula nº 5087872/1, 
regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não Estável, por motivo de 
aposentadoria por idade e tempo de contribuição.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 13 de setembro de 2022.
EdNEY MENdEs PErEira
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 853356
Portaria Nº 720/2022 - 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 os termos contidos na Portaria aP nº 4.185 de 22/08/2022 
- instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- iGEPrEv, publicado 
nº Diário Oficial nº 35.111 de 12/09/2022.
rEsolvE:
afastar, a partir de 01/09/2022, do Quadro de Pessoal ativo do Hol, a 
servidora Maria rosa liMa dE aMoriM dias, auxiliar de Enfermagem, 
matrícula nº 5152143/1, regida pela lei nº 5.810/94-rJU- Estatuário não 
Estável, por motivo de aposentadoria Especial.
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: 853357
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coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 132/2022-HoL
Objeto: Aquisição de insumos (filtros absolutos), para utilização nas cape-
las de fluxo laminar.
valor Global: r$ 17.821,24 (dezessete mil oitocentos e vinte um reais e 
vinte e quatro centavos).
data assinatura: 13/09/2022
vigência: 13/09/2022 a 12/09/2023
Pregão nº 132/2022 – Processo nº 2022/35973
orçamento: 10.302.1507.8880. 339030 fonte: 0103/0269
contratado: coNtrolar iNdÚstria E coMÉrcio dE filtros E EQUi-
PaMENtos EirEli, com sede na rua Zulmiro trevisani, nº 776 - Jardim 
são Judas tadeu - sumaré-sP cEP: 13.180-612 fone: (19) 3787-3717 
- E-mail: controlar@controlarfiltros.com.br / erika.kern@controlarfiltros.
com.br, inscrita no cNPJ sob o nº 09.610.464/0001-94.
diretor Geral em Exercício: EdNEY MENdEs PErEira

Protocolo: 853142

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 174/2018-HoL
data assinatura: 16/09/2022
Processo nº: 2022/380433
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
vigência: 17/09/2022 a 16/09/2023
valor total do aditivo: de totalizando r$ 625.183,99 (seiscentos e vinte e 
cinco mil oitenta e três reais e noventa e nove centavos).
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: laBoratÓrio dE PatoloGia clÍNica dr. PaUlo cordEiro 
aZEvEdo ltda
ivEtE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 849457

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 121/2022 - irP
Processo nº 2022/718705
objeto: fornecimento do medicamento bendamustina 100 mg frasco
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPitalarEs E oNcolÓ-
Gicos ltda
valor total da licitação: r$ 71.676,96
Belém, 09 de setembro de 2022
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 853196
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 120/2022 - irP
Processo nº 2022/365.569
objeto: aquisição de Material técnico para a realização de exames citogenéticos
A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
citoGEM – BiotEcNoloGia ltda: r$ 53.826,85
MolEcUlar BiotEcNoloGia ltda: r$ 120.276,04
valor total da licitação: r$ 174.102,89
Belém, 09 de setembro de 2022
diretora Geral: ivEtE GadElHa vaZ

Protocolo: 853672

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 723/2022 – 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 as férias regulamentares no período de 13 a 27/10/2022, 
da servidora vaNEssa lEitao raPoZo dE castro, comissionado (adminis-
trador), matrícula nº 5948970/1, chefe da assessoria de controle interno.
coNsidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1019390 de 10/08/2022.
rEsolvE:
dEsiGNar, a servidora vErENa iaNNiNo soarEs rolo, comissionado 
(advogado), matrícula nº 5958132/2, pertencente ao Quadro de Pessoal 
Ativo do HOL para responder pela Chefia da Assessoria de Controle Inter-
no, em razão da ausência do seu titular.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE E cUMPra-sE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 15 de setembro de 2022.
EdNEY MENdEs PErEira
diretor Geral do Hol em Exercício

Protocolo: 853723
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 071/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 122/2022
Processo nº. 2022/688971
forNEcEdor: cristalfarMa coMErcio rEPrEsENtaÇÃo iMPortaÇÃo 
E EXPortaÇÃo ltda
valor total: r$ 149.060,00

data de assinatura: 12/09/2022
viGÊNcia: 12/09/2022 a 11/09/2023
oBJEto: aquisição de conjunto de dispositivo de procedimento pré-anes-
tésico (epidural continua), conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

1 conjunto de dispositivo de procedimento pré‐anestésico 
(epidural continua) UNd 1000 r$ 149,06

diretor Geral em Exercício: EdNEY MENdEs PErEira
Protocolo: 853149

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 072/2022 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 121/2022
Processo nº. 2022/718.705
forNEcEdor: oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPitala-
rEs E oNcolÓGicos ltda
valor total: r$ 71.676,96
data de assinatura: 12/09/2022
viGÊNcia: 12/09/2022 a 11/09/2023
oBJEto: forNEciMENto do MEdicaMENto BENdaMUstiNa 100 MG 
frasco aMPola, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 NoME coMErcial: riBoMUstiN 100 MG PriNcÍPio ativo: clori-
drato dE BENdaMUstiNa fa 48 r$ 1.493,27

diretor Geral em Exercício: EdNEY MENdEs PErEira
Protocolo: 853689

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 877/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 12 de seteMBro de 2022.

o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará- 
fscMP no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo de-
creto do dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo os termos do processo nº 2022/1109395 referente ao 
caNcElaMENto dE Bolsa-faPEsPa dE oUtorGa E acEitaÇÃo dE Bol-
SA Nº 002/2021 E Nº 006/2021 – EDITAL - 001/2021;
rEsolvE:
CANCELAR, a pedido, o benefício de bolsa de Iniciação Científica de VIC-
tÓria fErNaNda BarBosa e iZaBEla cristiNa NasciMENto soUZa, 
do Projeto de Pesquisas - “rEPErcUssÕEs cardioPUlMoNarEs da sÍN-
DROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA EM CRIANÇAS”, vinculado ao 
termo de cooperação financeira nº 001/2017, conforme Edital 001/2021
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 12 de setembro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 853116
Portaria Nº 883/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 14 de seteMBro de 2022.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
CONSIDERANDO os termos da tramitação através do Processo nº 2022/1163232;
rEsolvE:
dEsiGNar o (a) servidor (a) iNGrid BEZErra dos saNtos raNiEri, 
id. funcional nº 54189198/2, ocupante do cargo de administrador, para 
responder pela coordenação do arquivo administrativo-caME, durante o 
impedimento do titular do cargo - NilsoN Milas cHUcrE dE soUZa, id. 
funcional nº 57197424/1- no período de 16/09/2022 a 30/09/2022, em 
gozo de férias regulares.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 14 de setembro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 853117
Portaria Nº 874/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 09 de seteMBro de 2022.
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2022/1140772;
rEsolvE:
dEsiGNar o (a) servidor (a) JoElsoN da costa rodriGUEs, id. fun-
cional nº 5962622/1, ocupante do cargo de agente de artes Práticas, lo-
tado (a) na coordenação de arquivo administrativo-caad, para responder 
durante o impedimento do titular do cargo - iNGrid BEZErra dos saN-
tos raNiEri, id. funcional nº 54189198/2 - no período de 01/09/2022 a 
15/09/2022, em gozo de licença saúde.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 09 de setembro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 853118
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Portaria Nº 882/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 13 de seteMBro de 2022.

o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
CONSIDERANDO os termos da tramitação através do Processo nº 2022/1024447;
rEsolvE:
dEsiGNar o (a) servidor (a) tatiaNa da silva MENdEs, id. funcional nº 
5638356/2, ocupante do cargo de assistente social, para responder pela 
diretoria de Planejamento orçamento e Gestão- dPoG durante o impedi-
mento do titular do cargo - WALDA CLEOMA LOPES VALENTE DOS SANTOS, 
id. funcional nº 57173493 /2 - no período de 16/09/2022 a 30/09/2022, 
em gozo de férias regulares.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 13 de setembro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 853120

errata
.

errata
Portaria Nº 773/2022 – caPe/GP/FscMPa, PUBLicada No doe 
Nº 35.074 de 10/08/2022. referente às Férias do (a) servidor(a):
MARCELINO AFONSO LOBATO, Id. Funcional: 6060965/3;
oNde se LÊ: PERÍODO 16/09/2022 a 15/10/2022;
Leia-se: PERÍODO 18/09/2022 a 17/10/2022;
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de setembro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 853685

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 091/2022
data: 15/09/2022
valor: r$41.771,48
oBJEto: MatEriais tÉcNicos divErsos Para sErviÇo dE 
traNsPlaNtE dE fÍGado/fscMP, com base no artigo 24, incisos iv, da 
lei federal nº8.666/93 c/c Portaria Nº 134 de 18/04/2022 e Parecer 
nº 314/2022/aJUr/fscMP
Data de Ratificação: 15/09/2022 - PAE nº 2022/889109
Funcional Programática:10.302.1507.8288 e 10.302.1507.8879; Fon-
tes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 , 
0269008239, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339030 e 449052.
coNtratada: E.r. triNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rUa sao fraNcisco, nº 1404, Bairro: JUaZEiro, saNta 
isaBEl do Para, cEP: 68.790-000, tElEfoNE: (91) 8814-4784
coNtratada: MEd carE solUtioN distriBUicao dE EQUiPaMEN-
tos MEdicos E HosPitalarEs ltda (sUPriMEd NortE), cNPJ/Mf: 
26.315.031/0001-25
ENdErEÇo: tv MaUriti, nº 2841, Bairro: Marco, BElÉM/Para, cEP: 66.093-180
tElEfoNE: (91) 3348-5363
coNtratada: EcoMEd coMErcio dE ProdUtos MEdicos ltda, cNPJ/
Mf: 29.992.682/0001-48
ENdErEÇo: av aUGUsto sEvEro, nº 156, loJa a loJa B aPt 105, Bairro: 
GlÓria, rio dE JaNEiro/rJ, cEP: 20.021-040, tElEfoNE: (21) 2558-1960
coNtratada: ENdocENtEr NortE HosPitalar ltda, cNPJ/Mf: 
40.395.266/0001-03
ENdErEÇo: tv doUtor ENEas PiNHEiro, nº 2556, Bairro: Marco, BE-
lÉM/Pa, cEP: 66.095-015, tElEfoNE: (81) 3265-9050
coNtratada: d. crUZ coMErcial HosPitalar ltda, cNPJ/Mf: 
11.794.158/0003-69
ENdErEÇo: rUa aGostiNHo fErrEira caMPos, nº 245, Bairro: cidadE 
da saÚdE, itaPEvi/sP, cEP: 06.693-120, tElEfoNE: (11) 3589-8201
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 853235

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 091/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJEto: MatEriais tÉcNicos divErsos Para sErviÇo dE traNs-
PlaNtE dE fÍGado/fscMP,
coNtratada: E.r. triNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
coNtratada: MEd carE solUtioN distriBUicao dE EQUiPaMEN-
tos MEdicos E HosPitalarEs ltda (sUPriMEd NortE), cNPJ/Mf: 
26.315.031/0001-25
coNtratada: EcoMEd coMErcio dE ProdUtos MEdicos ltda, cNPJ/
Mf: 29.992.682/0001-48
coNtratada: ENdocENtEr NortE HosPitalar ltda, cNPJ/Mf: 
40.395.266/0001-03
coNtratada: d. crUZ coMErcial HosPitalar ltda, cNPJ/Mf: 
11.794.158/0003-69
data: 15/09/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 853238

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
PaE Nº 2022/1008432
data de assinatura: 15/09/2022
oBJEto: inclusão da fonte de recurso do contrato em epígrafe, consoante 
permite o § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93.
inclusão da fonte de recurso 0103006359 e seus respectivos superavits.
coNtrato nº 249/2022 - ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 17/2022 - 
PrEGÃo ElEtrÔNico sEPlad/dGl/srP Nº 023/2021
coNtratada: NortE tUrisMo ltda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 853309

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 180/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará. 
Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: BrasfarMa coMÉrcio dE MEdicaMENtos 
ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 00.799.666/0001-51, iten: 23, com 
valor total: r$ 5.400,00 ( cinco mil e Quatrocentos reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 1309/2022 a 13/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 181/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: f cardoso E cia ltda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº: 04.949.905/0001-63, itens: 14,27,31,32,49,58 com valor total: r$ 
16.060,00 ( dezesseis mil e sessenta reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 08/09/2022 a 
08/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 184/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: Elfa MEdicaMENtos s.a , inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 09.053.134/0001-45, itens: 4,5,6,9,20 com valor total: r$ 
287.742,50 ( duzentos e oitenta e sete mil setecentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 09/09/2022 a 
09/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 186/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: GoldENPlUs coMÉrcio dE MEdicaMEN-
tos E ProdUtos HosPitalarEs ltda , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 
17.472.278/0001-64, itens: 1,11,22,45,47,65,73 com valor total: r$ 
21.233,00 ( vinte e um mil duzentos e trinta e três reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 08/09/2022 a 
08/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 187/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará. 
Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: UNi HosPitalar cEara ltda , inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 21.595.464/0001-68, itens: 71,74,86 com valor total: r$ 
1.435,00 ( Um mil quatrocentos e trinta e cinco reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 08/09/2022 a 
08/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 188/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: distriBUidora dE MEdicaMENtos BacKErs EirEli , 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 25.279.552/0001-01, itens: 17,19,29,33,67,76,87 
com valor total: r$ 20.430,00 ( vinte mil quatrocentos e trinta reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 09/09/2022 a 
09/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 190/2022/FscMP
 ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará. 
Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: a J coMÉrcio atacadista dE MEdicaMEN-
tos E ProdUtos HosPitala ltda , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 
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32.137.731/0001-70, itens: 13,26,41,50,54,56,57 com valor total: r$ 
189.495,00( cento e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 12/09/2022 a 
12/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 191/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 365562/2022. PrEGÃo ElEtrÔNico srP 
Nº 033/2022.
oBJEto: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de 
Medicamentos comprimidos.
EMPrEsa vENcEdora: distriBUidora dE MEdicaMENtos iNtraMEd 
ltda , inscrita no cNPJ/Mf sob o nº: 42.529.374/0001-49, itens: 46,48,
51,52,59,61,63,70,79,85 com valor total: r$ 121.573,50( cento e vinte e 
um mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 09/09/2022 a 
09/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 853546

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1025/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039 2500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1188924 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 853254
Nº da portaria: 1025/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUsto da rocHa MoraEs  tEsoUrEiro/ tEs  5630878
Natureza de trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339039 2500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1188924 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE castElo BraNco BEZErra

Protocolo: 853257

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 529, de 15  de setembro de 2022
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto 
Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE/Pa nº 34.848, 
de 31 de janeiro de 2022.
Considerando o teor do Processo nº 2022/21964;
Considerando o Parecer Jurídico nº39/2022/ASJUR/FHCGV às fls. 314-319;
considerando o disposto no art. 216 e seu parágrafo único da lei 5.810/94 (rJU).
resolve:
i-sobrestar, a contar da data de Publicação desta Portaria, o Processo ad-
ministrativo disciplinar nº 2022/21964.
II- Devolução do prazo pra Comissão Processante;
iii-determinar que as atividades necessárias para o devido andamento 
processual, realizadas pela comissão Processante, deverão ser retomadas 
após o recebimento do laudo Pericial e/ou conclusão do incidente de sa-
nidade Mental.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
PrEsidENtE/fPEHcGv

Protocolo: 853780

.

.

coNtrato
.

contrato N° 229/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, para atender as 
necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna — fPEHcGv.
valor total: r$56.525,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29/2022
data assinatura:  15/09/2022
vigência: início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.

origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa:
fonte de recurso: 0269,0103,0130 e suas respectivas sub fontes e superavits
coNtratado:
Nome: lifEMEd iNdUstrial dE EQUiPaMENtos E artiGos MÉdicos E 
HosPitalarEs s.a
Endereço: rUa GiUsEPPE MattEa, N° 350-a – fraGata
PElotas/rs
cEP: 96050-080
telefone: (11)5564-3232
E-mail: nucleo@lifemed.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 853811

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 528, de 15 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGv, no uso de suas atribuições legais.
rEsolvE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de GilvaNildE tENo-
rio MENdEs dos saNtos, matrícula funcional nº 5054478, ENfErMEiro, 
no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 2.000,00 
(dois Mil rEais), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. 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: 853759

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 178/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 178/2022, 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: vittalMEd ProdUtos HosPitalarEs ltda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.868.212/0001-65, ins-
crição Estadual nº 15.476.680-1, com sede na av. senador lemos, n° 791, 
Ed. síntese Plaza, salas 2006 e 2007, cEP: 66.050-520.

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid

VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

01

ENXErto artErial tUBUlar iNorGÂNico rEto (PtfE 
ou DACRON) Flexível com colágeno; linha guia; alta 

resistência; 70cm de comprimento; mínima porosidade; 
estéril. Nos calibres: 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 

24mm, 26mm, 28mm, 30mm e 32mm.

30 UNd r$ 
6.550,00 r$ 196.500,00

03
ENXErto artErial iNorGÂNico coM válvUla Bio-
lÓGica. Nos tamanhos: 21mm, 23mm, 25mm, 27mm 

e 29mm.
30 UNd r$ 

13.300,00 r$ 399.000,00

05

ENXErto artErial tUBUlar dE PtfE, com mínimo de 
10cm de comprimento. reto, liso e elasticidade (strech). 
Nos calibres: 3mm (impregnado com anticoagulante), 

3,5mm e 4mm

30 UNd r$ 
8.100,00 r$ 243.000,00

 valor GloBal: r$ 838.500,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 838.500,00 (oitocentos e trinta 
e oito mil e quinhentos reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 853313

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

diÁria
.

Portaria: 124/2022, cametá, 09/09/2022
NoME: rENata do socorro da rocHa dE aQUiNo
MatrÍcUla: 5966201-1
carGo/fUNÇÃo: adMiNistradora
oBJEtivo: oBJEtivo: resolver pendências e receber orientações no setor 
de transporte/sEsPa.
oriGEM: caMEtá
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dEstiNo: BElÉM
PErÍodo: 11 à 13/09/2022
Nº dE dÍarias: 2,5 (dUas E MEia) diárias
valor das diárias: r$ 593,45 (Quinhentos Noventa e três reais e Qua-
renta e cinco centavos)
rEGistra-sE, PUBlica-sE E cUMPra-sE.
MarcElo vEiGa costa
dirEtor do Hrc
Portaria: 125/2022, cametá, 15/09/2022
NoME: MaNoEl laUdEliNo valENtE costa
MatrÍcUla: 57210035-1
carGo/fUNÇÃo: Motorista
oBJEtivo: realizar transporte de Hemocomponentes do HENaB (abaete-
tuba) para o Hospital regional de cametá.
oriGEM: caMEtá
dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: 15 à 16/09/2022
Nº dE dÍarias: 1,5 (UMa E MEia) diárias
valor das diárias: r$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 
sete centavos)
rEGistra-sE, PUBlica-sE E cUMPra-sE.
MarcElo vEiGa costa
dirEtor do Hrc

Protocolo: 853195

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

Portaria Nº 405 de 14 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):
clEYdsoN aMoriM dE soUsa – Mat. 54184847-3, Motorista
tHatYaNE PiNHEiro da lUZ – Mat. 5940393-1, ENfErMEiro
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 13 À 14/09/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA
Portaria Nº 406 de 15 de seteMBro de 2022
oBJEtivo: coNdUZir PaciENtE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HosPital PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENto lEGal: dEcrEto Nº 2819 dE 06 dE sEtEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - Brasil
dEstiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
sErvidor (Es):
Josias da silva  – Mat. 7565590-2, aGENtE dE artEs Práticas
Nº 1.0 diária (coMPlEta)
PErÍodo: dE 14/09/2022
ORDENADOR: JOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 853314

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria N° 122 de 14 de seteMBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e Lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/1171805 - PaE
resolve:
dEsiGNar os servidores Jorge antônio rodrigues da silva, id. funcional nº 
2048620/1 e andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 036/2022 – P. M. de rio Maria - Processo nº 2021/105472.
objeto: recuperação da Estrada vicinal Betel, trecho Br-155 a vila Escala-
da, num total de 125 km na Zona rural, com coordenadas inicio no ponto 
7°17’16.9”/50°02’00.1”W e o final no ponto 7°03’08.74”S/9°11”57.82”W, 
no município de rio Maria/Pa.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do secretário de Estado de transportes, 14 de setembro de 2022
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 853810
assunto: suspender férias
Portaria Nº 347 de 14 de seteMBro de 2022
servidor (a): MarcElo PaNciEri
id. funcional: 5955994/1
Período: a contar 01/09/2022
Período aquisitivo: 03.08.2021 a 02.08.2022
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853813

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo
Processo: 2021/295193
JUSTIFICATIVA: Retifica-se o Termino da Vigência do 1° Termo Aditivo de 
Prorrogação de Prazo ao contrato n° 54/2021, com a Empresa coNstrU-
tora E EMPrEENdiMENto iNdiaNa ltda, publicado no dia 09 de setem-
bro de 2022, no doE n° 35.109, protocolo n° 850525.
onde se lê:
tEr. viG.:25/02/2022
Leia-se:
tEr. viG.:25/02/2023
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 853798

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 4º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Processo: 2018/138634 aNeXo: 2022/1013691
Nº do coNtrato: 067/2018.
JUstificativa: É decorrente do ofício n° 101/2022/dirtEc, Manifestação 
da diretoria técnica, anuência da Empresa contratada, Manifestação Ju-
rídica, devidamente autorizada pelo secretário de Estado de transportes, 
com fundamentado no art. 57, inciso ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE viG.: 12/09/2022 tÉrM. viG.: 11/09/2023
PraZo: 12 (doze) meses.
data da assiNatUra: 09/09/2022.
coNtratada: tErraPlENa ltda.
cNPJ: 14.698.658/0001-23.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 853804
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNtrato: 20/2022
Processo Nº: 2021/425379  aNeXo: 2022/918103
JUstificativa: o termo aditivo de Prazo ao contrato nº 020/2022 é de-
corrente da solicitação feita pela Empresa contratada, Manifestação Jurí-
dica, Manifestação da dirtEc, devidamente autorizada pelo secretário de 
Estado de transportes, com fundamento no art. 57, §1, inciso ii da lei 
federal nº. 8.666/93, passando, consequentemente, os documentos re-
ferenciados a fazerem parte integrante e indissociável deste instrumento.
iNÍcio dE viGÊNcia: 23/07/2022 tÉrMiNo dE viGÊNcia: 20/09/2022
data da assiNatUra: 14/09/2022.
coNtratada: coNstrUtora coNcÓrdia r a s EirEli.
cNPJ: 23.918.807/0001-03.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 853807
eXtrato do 1° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo
coNtrato N°: 59/2021
Processo: 2021/308354 Proc. aNeXo: 2022/730355
JUstificativa: o termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 
59/2021, decorre da solicitação feita pela Empresa contratada e Mani-
festação da dirtEc, Manifestação Jurídica, devidamente autorizada pelo 
secretário de Estado de transportes, com fundamentado no art. 57, § 1º, 
inciso ii da lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE viG.: 05/07/2022 tÉrM.viG.: 31/12/2022
data da assiNatUra: 14/09/2022.
PraZo: 180 (cento e oitenta) dias.
coNtratada: ENGEPort ENGENHaria EirEli.
cNPJ: 08.064.865/0001-23.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 853808
1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de serViÇos 
coM reFLeXo FiNaNceiro
Processo N°. 2021/637474 aNeXo: 2022/620264
Nº do coNtrato: 060/2021
JUstificativa: o termo aditivo de acréscimo e supressão de serviços, 
com reflexo financeiro ao Contrato nº 060/2021, decorre da solicitação 
feita pela empresa contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea “a” e 
“b” c/c §1º da Lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela Consultoria 
Jurídica e setor técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta sEtraN.
valor do coNtrato: r$ 44.436.940,31 (quarenta e quatro milhões, 
quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta reais e trinta e um 
centavos).
valor acrEscido: r$ 10.608.490,90 (dez milhões, seiscentos e oito mil, 
quatrocentos e noventa reais e noventa centavos).
valor sUPriMido: r$ 51.725,71 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte 
e cinco reais e setenta e um centavos).
rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 10.556.765,19 (dez milhões, quinhentos e cin-
quenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos).
valor fiNal do coNtrato: 54.993.705,50 (cinquenta e quatro milhões 
e novecentos e noventa e três mil e setecentos e cinco reais e cinquenta 
centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 449051; Origem do 
Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0126000000.
data da assiNatUra: 23/08/2022.
coNtratada: cfa coNstrUÇÕEs tErraPlENaGEM E PaviMENtaÇÃo ltda.
cNPJ: 83.318.022/0001-21
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 853797
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oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 16/2022
Processo Nº. 2021/1454778
Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por intermé-
dio da sEcrEtaria dE Estado dE traNsPortEs - sEtraN, sediada em 
Belém, capital do Estado do Pará, a av. almirante Barroso nº 3639 - Marco, 
inscrita no cNPJ sob o nº 04.953.717/0001-09.
iMPrENsa oficial do Estado, autarquia Estadual, inscrita no cNPJ nº 
04.835.467/0001-01, com sede à rua travessa do chaco, n° 2271, bairro 
do Marco, cEP 66.630-505, cidade de Belém, Estado do Pará.
oBJEto: Prestação de serviços de publicações de portarias, aditivos de 
contratos, convênios, licitações, férias, entre outros. de acordo com as 
especificações constantes no processo, Termo de Referencia da Coorde-
nadoria administrativa - coad, partes integrantes e indissociáveis deste 
instrumento. fundamentação legal: a presente contratação fundamenta-
se no art art.24, inc. Xvi da lei n° 8.666 de 1993 e outras legislações com-
plementares. valor: r$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). termo de 
Dispensa assinado em: 14/09/2022. Ratificação assinado em: 14/09/2022.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 853796

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 301 de 15 de seteMBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUário E da 
PEsca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no DOE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 CONSIDERANDO o Processo nº 2022/1048403;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar o servidor JorGE lUiZ coElHo MaGalHÃEs, ocupan-
te do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula nº 22764/1, como GEs-
TOR do Termo de Fomento nº. 02/2022, firmado entre esta Secretaria e o 
iNstitUto dE dEsENvolviMENto social E aPoio a MUlHEr ParENsE 
- idEsaMP, tomando todas as providências necessárias para controle e 
fiscalização da fiel execução do objetivo do referido Termo de Fomento;
Art. 2º - São atribuições do GESTOR: Acompanhar e fiscalizar a execução 
da parceria; Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos; Emitir Parecer Técnico 
conclusivo de análise da prestação de contas final; disponibilizar materiais 
e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento 
e avaliação.
art. 3º. fica garantido ao fiscal do termo de fomento amplo e irrestrito 
acesso aos autos do processo administrativo relativo ao termo de fomento 
sob fiscalização.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 853769
Portaria Nº 302 de 15 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUário E da 
PEsca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no DOE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 CONSIDERANDO o Processo nº 2022/1048403;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
CONSIDERANDO o Termo de Fomento nº 002/2022;
rEsolvE:
art. 1° dEsiGNar os servidores PaUlo afoNso MartiNs dE liMa, ocu-
pante do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula 23264-1, aNtoNio 
JorGE QUiNdErÉ fErrEira, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, 
matrícula 23230-1 e aNtoNio fErNaNdo dE soUZa rEis ocupante do 
cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula 24350/1, como integrantes da 
comissão de monitoramento e avaliação do cumprimento dos projetos de 
parceria voluntária celebrados pela sEdaP.
art. 2° salvo designação em contrário, os servidores listados no art. 1º 
são responsáveis pelas atividades de monitoramento e avaliação do cum-
primento do termo de fomento nº 002/2022 celebrado pela sEdaP com o 
instituto de desenvolvimento social e apoio a Mulher Paraense - idEsaMP.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 853776
Portaria Nº 299 de 15 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUário E da 
PEsca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no DOE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 CONSIDERANDO o Processo nº 2022/1151457;
 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;

r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar a servidora dUlciMar dE MElo E silva, ocupante do 
cargo de Engenheira agrônoma, matricula n° 22705/1, para acompanhar 
e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 165/2022 – SEDAP, celebrado com a 
Empresa MVU Empreendimentos LTDA, CNPJ sob o nº 03.501.530/0001-01;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; Registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; Confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 853665
Portaria Nº 300 de 15 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUário E da 
PEsca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no DOE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
 CONSIDERANDO o Processo nº 2022/1150756;
 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar o servidor ivaldo saNtos dE saNtaNa, ocupante 
do cargo de Engenheiro agrônomo, matricula nº 14826/ 1, para acompa-
nhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 166/2022 SEDAP - 019/2022 
HaNGar, celebrado com a organização social Pará 2000, cNPJ sob o nº 
03.584.058/0001-18;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; Registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; Confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabe-
lecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilida-
de; Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 853658

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 297 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 2022/1171951;
r E s o l v E:
coNcEdEr licença Prêmio à servidora Marcia liMa costa, matrícula 
57212640/ 1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública, no período 
de 01/10/2022 a 30/10/2022 - 1º período (30 dias), correspondentes ao 
triênio 2009/2012.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Márcio MarcElo dE soUZa triNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853174

.

.

coNtrato
.

contrato nº 165/2022-sedaP
Processo Nº 2022/1151457
iNeXiGiBiLidade Nº 10/2022 – sedaP
objeto: contratação de serviços técnicos especializados para concepção, 
planejamento, coordenação, comercialização, montagem estrutural, e ge-
renciamento a projeto específico com cessão temporária, em caráter de 
exclusividade, da marca registrada “CHOCOLAT FESTIVAL” para realização 
da edição cHocolat aMaZÔNia – 7º fEstival iNtErNacioNal do cHo-
colatE E cacaU, que ocorrerá no período de 22/09/2022 a 25/09/2022, 
em Belém-Pa.
valor Global: r$930.000,00 (novecentos e trinta mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8704, Elemento de despesa: 3390-39 e fon-
te de recursos: 0335, funcional Programática: 20.608.1491.8704..
data assinatura: 15/09/2022.
vigência: 16/09/2022 a 15/11/2022.
contratado: MvU EMPrEENdiMENtos ltda, 
cNPJ/Mf sob o nº 03.501.530/0001-01.
Endereço: sede no Estado da Bahia, à av. soares lopes, nº 868, andar 1, 
sala 03 – centro, cEP: 45.653-005, município de ilhéus.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 853482

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 011/2022
Processo Nº 2022/1118742-sedaP
a sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUário E da 
PEsca – sEdaP, no uso de suas atribuições legais, fundamentada no art. 
25, inc. ii, combinado com o inc. vi do art. 13 da lei federal nº 8.666/93, 



36  diário oficial Nº 35.117 Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

considerando a Manifestação Jurídica e Parecer do controle interno exa-
rado nos autos do processo nº 2022/1118742-sEdaP, resolve conhecer a 
inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa associaÇÃo 
ParQUE ciENtÍfico E tEcNolÔGico do sUl da BaHia – cic inscrita 
no cNPJ Nº 24.042.289/0002-50, objetivando a ParticiPaÇÃo dos Pro-
dUtorEs dE cacaU, tÉcNicos aGrÍcolas E aGrÔNoMos ParaENsEs 
QUE ParticiParaM do fEstival dE cHocolatE dE BElÉM do Pará 
ENtrE os dias 22 E 25 dE sEtEMBro dE 2022.
 valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
funcional Programática : 20.608.1491.8715
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0101
ação: 8705
Belém/Pa, 15 de setembro de 2022
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 853697

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo – 011/2022
Processo Nº: 2022/1118742-sedaP
Nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, Ratifico a Inexigibilidade de 
licitação nos termos do procedimento epigrafado, com o fornecedor: as-
sociaÇÃo ParQUE ciENtÍfico E tEcNolÓGico do sUl da BaHia - cic, 
cNPJ nº 24.042.289/0002-50. oBJEto: a ParticiPaÇÃo dos ProdUto-
rEs dE cacaU, tÉcNicos aGrÍcolas E aGrÔNoMos ParaENsEs QUE 
ParticiParaM do fEstival dE cHocolatE dE BElÉM do Pará ENtrE 
os dias 22 E 25 dE sEtEMBro dE 2022.
valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
funcional Programática : 20.608.1491.8715
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0135
Belém/Pa, 15 de setembro de 2022
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 853701

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 814/2022 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(a): Martha Nilvia Gomes Pina. carGo: Engenheira agrôno-
ma. MatricUla: 23868-1. oriGEM:Belem/Pa.  dEstiNo: são domingos 
do Araguaia. OBJETIVO:  Realizar fiscalização da regularidade ocupacional 
e da exploração efetiva de imóveis financiados com recursos do Fundo de 
terras e da reforma agrária, no âmbito do PNcf terra Brasil.PErÍodo: 18 
a 24/09/2022. Nº dE diárias: 6 ½ (seis e meia).ordENador: Márcio 
Marcelo de souza trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 815/2022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ana lucia da costa Guerreiro. carGo: Extensionista ru-
ral i - Pedagoga (EMatEr). MatrÍcUla: 5441862/3. oriGEM: Belém/Pa. 
DESTINO: São Domingos do Araguaia. OBJETIVO:  Realizar fiscalização da 
regularidade ocupacional e da exploração efetiva de imóveis financiados 
com recursos do fundo de terras e da reforma agrária, no âmbito do 
PNcf terra Brasil.PErÍodo: 18 a 24/09/2022. Nº dE diárias: 6 ½ (seis 
e meia).ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade /diretor adminis-
trativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias Nº 823/2022 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(a): Edson antonio Barbosa. carGo: técnico em adminis-
tração e finanças - EMatEr MatricUla: 5917004 oriGEM: Belem/Pa.  
dEstiNo: são domingos do Araguaia. OBJETIVO:  Realizar fiscalização da 
regularidade ocupacional e da exploração efetiva de imóveis financiados 
com recursos do fundo de terras e da reforma agrária, no âmbito do 
PNcf terra Brasi.PErÍodo: 18 a 24/09/2022. Nº dE diárias: 6 ½ (seis e 
meia).ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade /diretor adminis-
trativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 853308

FÉrias
.

Portaria Nº 298 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor adMiNistrativo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
Considerando o processo nº 2022/1189579;
r E s o l v E:
EXclUir, da Portaria N° 278 de 29/08/2022, publicada no doE. n° 
35.098, de 31/08/2022, o nome do servidor lUZiNEtE farias dos 
saNtos, matrícula n° 22020/ 1.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Márcio MarcElo dE soUZa triNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853427

oUtras MatÉrias
.

termo de Fomento n° 02/2022 - sedaP
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
organização da sociedade civil: instituto de desenvolvimento social e 
apoio a Mulher Paraense - idEsaMP
Endereço: rua Uriboca velho, 300 – Bairro: são Pedro, cEP 67200-000 – 
Marituba – Pa.
objeto: criar um plano de capacitação e desenvolvimento técnico e ge-
rencial, para mulheres agricultoras bem como, aliar um direcionamento de 
novas atividades que visem autonomia e melhoria financeira através de re-
alização de cursos e treinamentos ministrados por profissionais habilitados.
data de assinatura: 15/09/2022
vigência: 16/09/2022 à 31/08/2023
valor total da Parceria: r$ 2.200.000,00 (dois Milhões e duzentos Mil reais)
Contrapartida não financeira da Organização da Sociedade Civil: R$ 
200.000,00 (duzentos Mil reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8715/Natureza da despesa: 
335041 funcional Programática: 20.608.1491.8715/fonte de recursos: 0101
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 853678

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXtrato da(s) Portaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos 
aUtos do ProcEsso dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa (coM-
Pra) dE tErras, EM QUE fiGUra coMo iNtErEssado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2010/293651 rafaEla alvarENGa PaNdofi faZENda aGUa 
liMPa 523,6728 UliaNÓPolis 1622/2022

Belém (Pa), 15/09/2022
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 853388
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

2022/699124 GaBriEla caMPostriNi 
favarato faZENda liMoEiro

Geral:1454,7559 há;
 sÃo fÉliX do XiN-
GU: 192,9117 ha;

sÃo fÉliX do XiN-
GU: 1257,2628 ha.

sÃo fÉliX do 
XiNGU / sÃo fÉ-
liX do XiNGU /

1624/2022

2009/367169 NaZarENo dos saNtos 
NEvEs

faZENda BEla 
vista 383,8100 ha ParaUaPEBas 1625/2022

2014/418516 dioGo scaraMUssa faZENda BoM 
sUcEsso 189,5525 ha ParaGoMiNas 1626/2022

Belém (Pa), 15/09/2022
flávio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
rEsPoNdENdo PEla PrEsidÊNcia
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 853474
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXtrato das Portarias dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidas PElo ilMo. 
sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, Nos aU-
tos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa (coM-
Pra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

050702275/2022 JoaQUiM carlos 
soarEs PErEira faZENda BEla vista 610,1083 Ha doM ElisEU/Pa 1665/2022

052802530/2022 MarciEl Batista dE 
olivEira faZENda olivEira 57,5555 Ha MaraBá/Pa 1638/2022

053002536/2022 JUlio cEsar toMaZ faZENda Boa vista 86,1481 Ha MaraBá/Pa 1632/2022

053102556/2022 fHEliPE toMaZ silva faZENda saNta 
clara 95,2958 Ha itUPiraNGa/Pa - 

MaraBá/Pa 1627/2022
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053002535/2022 GENilsoN toMaZ dE 
soUZa

faZENda soNHo 
MEU 101,1927 Ha MaraBá/Pa 1646/2022

053102559/2022 JUlio cEsar toMaZ faZENda áGUas 
claras 89,9351 Ha MaraBá/Pa 1661/2022

052902534/2022 sEBastiÃo dos saN-
tos toMaZ faZENda rEcaNto 34,7599 Ha MaraBá/Pa 1660/2022

053002546/2022 MEssias fErrEira dE 
olivEira faZENda saNta rita 592,1776 Ha itUPiraNGa/Pa 1666/2022

050502181/2022 sUaNi GoNÇalvEs 
dE liMa

faZENda Maria 
JoaNa vii

1.455,5526 
Ha doM ElisEU/Pa 1663/2022

050502186/2022 roMildo olivEira 
saNtos faZENda sossEGo 179,8505 Ha doM ElisEU/Pa 1664/2022

050902286/2022 lEaNdro rodriGUEs 
dE castro faZENda saNta rita 109,0627 Ha doM ElisEU/Pa 1668/2022

050502177/2022 Nilo BoUrscHEidt faZENda saNta 
Maria ii 92,1763 Ha doM ElisEU/Pa 1662/2022

Belém (Pa), 15.09.2022
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do itErPa
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 853455
Portaria N° 01623/2022 - iterPa
EMENTA: Designação de servidor para a fiscalização e gestão de Convênio 
001/2021 celebrado pelo instituto de terras do Pará - itErPa com a compa-
nhia de desenvolvimento e administração da área Metropolitana de Belém
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da Lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto nº 63, de 
14 de março de 2007; e atendendo ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 
e decreto nº 870, de 4 de outubro de 2013,
rEsolvE,
 i - dEsiGNar os servidores lUiZ carlos rEPila dE MiraNda, porta-
dor da cédula de identidade rG nº 1323404/sEGUP/Pa e roNaldo PE-
rEira JardiM portador da cédula de identidade rG n.°2005404/sEGUP/
PA, para fiscais  do Convênio 001/2021, celebrado entre o INSTITUTO DE 
tErras do Pará – itErPa e a coMPaNHia dE dEsENvolviMENto E ad-
MiNistraÇÃo da árEa MEtroPolitaNa dE BElÉM-codEM, cujo objeto 
do convenio e a transferência voluntária de recursos do Estado para o 
Município representado pela CODEM, envolvendo apoio financeiro a fim 
de executar atividades referentes ao processo de regularização fundiária 
metropolitana de Belém-Pa de 10.000 unidades habitacionais, distribuídas 
nos bairros desertos no plano de atividade e estabelecendo um conjunto de 
especificações e noras técnicas que definirá a metodologia para a execução 
através da contratação por licitação de uma empresa especializada em 
serviços técnicos, para o desenvolvimento dos Projetos de regularização 
fundiária - rEUrB, com base jurídica da lei federal n° 13.465/2017 e no 
Decreto n 733 de 13 de maio de 2013, ficando a seu encargo a expedição 
de relatórios com todos os detalhes possíveis, com a obrigação e respon-
sabilidade de informar seus superiores acerca de todas as ocorrências (em 
tempo hábil), e todas as demais medidas e obrigações pertinentes, confor-
me art. 67 e art. 68 da lei federal n° 8.666/93 e artigo 2º e seguintes, do 
decreto Estadual nº 870/2013.
ii- Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa a assinatura do contrato.
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – 
itErPa, em 14 de setembro de 2022

Protocolo: 853668
Portaria Nº 1612/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da Lei Estadual nº 
4. 584, de 08 de outubro de 1975, regulamentada pelo decreto n° 63, de 
14 de março de 2007;
considerando folha de despacho na seq.10, do processo nº 2022/946258, 
de 27.07.2022;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito, a Portaria Nº 1.439/2022 , de 05.08.2022, 
publicada no doE nº 35.071, de 08.08.2022, referente a revogação de 
cessão do servidor ElsoM tEMBra alEiXo, matrícula n° 80845378/1, 
ocupante do cargo/função de técnico em Gestão de desenvolvimento 
agrário e fundiário/Economista, para a agência de defesa agropecuária do 
Estado do Pará-adEPará.
Publique-se
flavio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
respondendo pela presidência/decreto de 11.08.2022
doE N° 35.076, de 12.08.2022
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, 14 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 853625

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01619/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da Lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o PaE nº  1175395/2022, datado de 13.09.2022.

r  E  s  o  l  v  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 120 
(cento e vinte) dias de licença Prêmio, ao servidor aNtoNio carlos 
faUsto da silva matrícula nº 3166341/1, técnico agrícola, no perío-
do de 01.10.2022 a 28.01.2023 correspondente ao período aquisitivo de 
23.06.1994 a 22.06.2000, Processo nº 2017/330037.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, em 14 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 853676

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01617/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 5º alínea “b” da Lei Estadual nº 4.584, 
de 08 de outubro de 1975 e;
coNsidEraNdo o laudo Médico Pericial nº 92505 de 27.07.2022.
r E s o l v E
coNcEdEr, de acordo com o art.81, da lei nº 5.810/94, licença saúde ao  
servidor JosÉ lUis dE MoraEs PaNtoJa, técnico agrimensor, matrícula 
nº 3170578/1, no período de 02.06.2022 a 20.06.2022
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Port.013/2019
Gabinete da Presidência instituto de terras do Pará – itErPa, em 14 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 853556

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01620/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da Lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
Considerando o PAE nº 1186929/2022–DAF, de 14.09.2022;
r  E  s  o  l  v  E:
i - dEsiGNar a servidora cHristiNa coEli avElar PirEs, matrícula nº 
55588960/2, técnico em administração e finanças, para responder pela 
coordenadoria de orçamento e finanças-cof, no período de 08/09/2022 
a 07/10/2022, por motivo de licença saúde do titular JUraNdir PEdro 
silva dE Brito, matrícula n° 22675/1.
ii- dEsiGNar a servidora silvia ElEN solaNo rEis, matrícula nº 
57231787/1, assistente administrativo , para responder pela Gerência de 
Gestão financeira e contábil, no período de 08/09/2022 a 07/10/2022, pelo 
fato da titular cHristiNa coEli avElar PirEs, matrícula nº 55588960/2, 
estar substituindo o coordenador de orçamento e finanças.
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, 14 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 853681

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

errata:
Processo nº 2021/1034694
interessado: carla Patricia ricas JorGE loNdEro
Edital publicado no DOE nº 34.648 de 23 de julho de 2021
Protocolo: 683987
onde se lê:
Processo: 2013/572485
interessado: vilson Pedro londero
Área: 1.056,1932 ha;
Leia-se:
Processo: 2021/1034694
interessado: carla Patricia ricas Jorge londero
Área: 1.259,5967 ha;
Belém (Pa), 15.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 853373

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1621//2022 de 15/09/2022
objetivo: Para atender ação de Entrega de títulos no município de santa Maria 
do Pará e reunião com a comunidade chico Mendes em santa izabel do Pará.
Município: santa Maria do Pará
Período: 19/09/2022 (1,0) diárias
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servidores:
-55589694/2/ -tiago de lima ferreira (ouvidor)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass. administrativo)
-80845160/1- Everton cordeiro farias (Motorista)
Município: santa izabel do Pará
Período: 20 a 22/09/2022 (2,5) diárias
servidores:
-55589694/2/ -tiago de lima ferreira (ouvidor)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass. administrativo)
-80845160/1- Everton cordeiro farias (Motorista)
ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
resp. p/ Presidência

Protocolo: 853368
Portaria Nº 01600/22 de 14/09/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Moju/Pa
Periodo: 14/09/2022(0,5) diária
servidores:
-5558-7481/1-James dean soares da silva-assist.tec/dEaf
-3167-321/1-José valdir costa Miranda-Motorista
ordenador:flávio ricardo albuquerque azevedo-resp.pela Presidência
Portaria nº013/2019

Protocolo: 853747

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº  01618/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da Lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1184850–GPa, datado de 14/09/2022.
rEsolvE:
iNtErroMPEr por necessidade de serviço, a partir de 09/09/2022, o pe-
ríodo de gozo de férias da servidora KarilENE do socorro QUarEs-
Ma dE QUEiroZ BittENcoUrt, técnico em Gestão de desenvolvimento 
agrário e fundiário/Gerente GPa, matrícula nº 580845070/1, marcadas 
para 01/09/2022 a 15/09/2022, concedidas através da Portaria nº1433/22 
de 04/08/2022, publicada no DOE nº 35.069 de 05/08/2022, ficando os 
07(sete)dias restantes a serem gozados em um novo período.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará–itErPa, em 14 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 853673

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área 
(ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2021/1061056 lEoNardo MartiNs 
Maia

sÍtio araPi-
raNGa 47,0909

Pa 124, raMal da 
vila saNta rosa, 

KM 3
saliNÓPolis

2 070800445/2019 Maria aNEtE PaUliNo 
dE saNtaNa

faZENda sÃo 
lUiZ 175,7774 raMal PiNdoraMa 

, KM 26 tailÂNdia

3 032601824/2020 rEBEca Godoi GUE-
dEs dE olivEira sÍtio Godoi 0,2794

avENida JoaQUiM 
PErEira dE 
QUEiroZ

BENEvidEs

4 032600480/2021 MaGlEaNo BaEssE 
carvalHo

faZENda Nova 
EsPlaNada 485,2002 viciNal carUMBE 

2 - 8KM PiÇarra

Belém (Pa), 15.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 853358
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL ÁREA (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2022/518543
alvorada 

aGroNEGÓcio 
ltda

faZENda 
MoÇa BoNita 1.479,1476

Estrada da MiNE-
raÇÃo KM 25, M/E 

rodovia Pa - 256, M/d 
rio caPiM

 

ParaGoMiNas

2 2014/359363 MaUrÍcio PoM-
PÉia fraGa

faZENda 
siNHá MoÇa 1.299,1227

Br-155, 20 KM, PartiN-
do dE Eldoraldo dos 
caraJás-Pa, sENtido 

XiNGUara-Pa
 

Eldorado dos 
caraJás

Belém (Pa), 15.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 853666

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

terMo de cessÃo N° 0209/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE altaMira, com sede na rua otaviano santos, nº 2288, sUdaM i, cEP: 
68371-250, no Município de altamira, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 05.263.116/0001-37. o pleno uso do bem móvel 01 und rEtro-
EscavadEira.
data da assinatura:27/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fraNcisco faBricio GliNs dE araUJo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853406
terMo de cessÃo N° 0207/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
PraiNHa, com sede na rua Barão do rio Branco, 55, centro, cEP: 68130-
000, no Município de Prainha, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 04.860.854/0001-07. o pleno uso do bem móvel 20 und Motor coM 
RABETA BFG 4T 6,5CV-P MANUAL; e 30 und ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 
2 TEMPOS 36 CILINDRADAS 1,7KW; e 01 und LANCHA MOTOR 60HP; e 10 
und FREEZERS HORIZONTAIS; e 05 und FOGÕES INDUSTRIAIS.
data da assinatura:21/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fraNcisco faBricio GliNs dE araUJo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853404
terMo de cessÃo N° 0203/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
iNHaNGaPi, com sede na av. Hernane lameira, nº 925, bairro vila Nova, 
cEP: 68770-000, no Município de inhangapi, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 05.171.921/0001-30. o pleno uso do bem móvel 150 
und ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 2 TEMPOS 36 CILINDRADAS 1,7KW.
data da assinatura:13/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853398
terMo de cessÃo N° 0203/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
iNHaNGaPi, com sede no av. Hernane lameira, N 925, Bairro vila Nova, 
cEP: 68770-000, no Município de inhangapi, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 05.171.921/0001-30. o pleno uso do bem móvel 150 
und ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 2 TEMPOS 36 CILINDRADAS 1,7KW.
data da assinatura:13/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853444
terMo de cessÃo N° 0210/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
tErra saNta, com sede na rua dr lauro sodré, nº 527, bairro centro, 
cEP: 68285-000, no município de terra santa, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 23.060.866/0001-93. o pleno uso do bem móvel 01 und 
rEtroEscavadEira.
data da assinatura:27/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fraNcisco faBricio GliNs dE araUJo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853410
terMo de cessÃo N° 0072/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE aNaJás com sede na av Jose Pedro da silva, N 01, cEP: 68810-000, 
no município de anajás, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.849.955/0001-31. o pleno uso do bem móvel 50 und Motor coM ra-
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BEta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura:06/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853413
terMo de cessÃo N° 0074/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária PrEfEitUra MUNiciPal dE 
caMEtá, com sede na av Gentil Bittencourt, N 01, Bairro centro, cEP: 
68400-000, no Município de cametá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 05.105.283/0001-50. o pleno uso do bem móvel 200 und Motor 
coM raBEta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura:08/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853419
terMo de cessÃo N° 0145/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
oriXiMiNá com sede na rua Barão do rio Branco, 2336, Bairro centro, 
cEP: 68270-000, no município de oriximiná, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 05.131.081/0001-82. o pleno uso do bem móvel 01 und 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; e 50 und FREEZER HORIZONTAL; e 30 und 
BALANÇA DIGITAL; e 01 und BALANÇA MANUAL.
data da assinatura:21/06/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853421
terMo de cessÃo N° 0073/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE liMoEiro do aJUrU, com sede na rua Marechal rodon, s/N, Matinha, 
cEP: 68415-000, no Município de limoeiro do ajuru, Estado do Pará, ins-
crita no cNPJ/Mf sob o n° 04.105.168/0001-85. o pleno uso do bem móvel 
20 und Motor coM raBEta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura:08/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853416
terMo de cessÃo N° 0144/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE iGaraPÉ-Miri, com sede no complexo administrativo agenor Qua-
resma, av. Eládio lobato, Bairro cidade Nova, cEP: 68430-000, no Mu-
nicípio de igarapé-Mirí, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 
05.191.333/0001-69. o pleno uso do bem móvel 100 und Motor coM 
RABETA BFG 4T 6,5CV-P MANUAL; e 150 und ROÇADEIRA COSTAL MOTOR 
2 TEMPOS 36 CILINDRADAS 1,7KW.
data da assinatura:24/06/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853424

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5561/2022 – adeParÁ, 
de 09 de seteMBro de 2022

a aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo o PaE 2022/1183545 e a certidão de Nascimento Nº 
067660 01 55 2022 1 00104 210 0063064 14, apresentada a esta GaGP.
coNsidEraNdo, o que determina o art. 72, inciso Xiii, e art. 77, inciso 
iv da lei nº 5.810/94. alterando a lei 9.348 de 18 de novembro de 2021.
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor alEX EUlEr castro da silva PaUla, matrícula 
nº 5948956/ 1, ocupante do cargo de Gerente regional de oriximiná, lo-
tado neste Órgão, 20 (vinte) dias de licença Paternidade, no período de 
28/08/22 a 16/09/22.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
MElissa MartiNs BEZErra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas
tatiaNE viaNNa da silva
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 853748
Portaria Nº5806/2022 de 15 de setembro de 2022 – adeParÁ
o diretor da aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe os artigos 199 
e 201 da lei 5.810/94.
coNsidEraNdo o artigo 201, inciso i, da lei 5.810 de 24 de setembro 
de 1994, que dispõe que o Processo de sindicância poderá resultar em 
arquivamento do processo.

rEsolvE:
dEtErMiNar o arquivamento do Processo de sindicância n° 2021/491914, 
instaurado pela Portaria Nº 3699/2021 de 07 de julho de 2021, Publicada 
no doE em 12 de Julho de 2021, para apuração de possível infração, prevista 
nos artigos 199 e 201, da lei 5.810/94.
EstaBElEcEr que esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado do Pará, revogadas as disposições em contrário.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JÚNior ParaGUassU MacEdo - diretor Geral

Protocolo: 853272

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 5804 do dia 15 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 JosiNo filHo GoMEs dos saNtos, ocupante do cargo 
de Efetivo, lotação/Paragominas, matrícula nº 5861667-3, para a função 
de fiscal e arliNÉa Maria Mota rodriGUEs, ocupante do cargo Efetivo, lo-
tação/Paragominas, matrícula nº 54181050-2, para suplente do contrato nº 
070/2016, firmado pela ADEPARÁ e JOAQUIM ARISTILDE COSTA CARVALHO,  
355.589.973-20, que tem por objeto a locação de imóvel para sediar Unida-
de administrativa da adEPará, no Município de aUrora do Pará.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 853304

errata
.

errata da Portaria 2062/2022, publicada dia 20/04/2022
onde se lê: destino: altaMira/Pa.
Leia-se: destino: Novo ProGrEsso/Pa.
onde se lê: Período: 18/04/2022 a 22/04/2022
Leia-se: Período: 23/04/2022 a 27/04/2022
ordenador: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 853353

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5815/2022: BENEficiá-
RIO: LILIAN DA SILVA MORAIS; Matrícula: 57223554;Função:20Agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 8338;Fonte: 0261;Objetivo: Re-
alizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de Pessoa 
Jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para suprir as 
necessidades da Ulsa de anapú.Elemento de despesa / valor: 339030/39/ 
R$ 1.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 853411
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5813/2022: BENEficiá-
RIO: JOSÉ LUÍS MONTEIRO MAGALHÃES; Matrícula: 5585764;Função:20A-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/Atividade: 8706;Fonte: 0261;Objetivo: 
realizar despesa de pronto pagamento de prestação de serviço de loco-
moção, para suprir as necessidades da Gerência da Ulsa de oeiras do Pará.
Elemento de Despesa / Valor: 339033 /R$ 2.500,00;Prazo de Aplicação 
(em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de des-
pesas: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853418
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5817/2022: BENEficiá-
RIO: ANTONILSON PEREIRA DE LEAO; Matrícula: 05654033;Função:20A-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 8338;Fonte: 0261;Objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviços de Pes-
soa física, para suprir as necessidades da Ulsa de cametá.Elemento de 
Despesa / Valor: 339036/47 / R$ 1.200,00;Prazo de Aplicação (em dia): 
60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: 
tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 853445
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5816/2022: BENEfici-
ÁRIO: KID STELIO ALMEIDA; Matrícula: 541885631;Função:20Agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 8338;Fonte: 0261;Objetivo: Rea-
lizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e prestação de serviço de pessoa física e aquisições de materiais 
diversos de consumo, para suprir as necessidades da Gerencia regio-
nal de castanhal.Elemento de despesa / valor: 339030/36/39/47 / r$ 
2.700,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 853426
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5768/2022: BENEficiá-
RIO: OZIAS PEREIRA DE SOUZA; Matrícula: 5648106;Função:20Agricultu-
ra;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 8338;Fonte: 0261;Objetivo: Reali-
zar despesa de pronto pagamento de prestação de serviço de locomoção 
e prestação de serviço de pessoa jurídica,para suprir as necessidades da 
Gerência Regional de Altamira; Elemento de Despesa / Valor: 339033/39/
R$ 1.200,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 853169
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diÁria
.

Portaria: 5814/2022 
objetivo: fiscalizar 25 estabelecimentos comerciais que revendem pro-
dutos agrotóxicos e afins.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: sÃo fÉliX do XiNGU, tUcUMÃ, 
XiNGUara/Pa servidor: 54187236/ roosEvElt dE soUZa olortEGUi 
/ (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 5,5 diárias / 12/09/2022 a 
17/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 853423
Portaria: 5810/2022 
Objetivo: Dar apoio administrativo na notificação de vacina contra febre 
aftosa no escritório do município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BrEvEs/Pa destino: PortEl/Pa servidor: 57224198/ 
Maria ivaNi BarrEto da silva (assistENtE adMiNistrativo) / 5,5 
diárias / 19/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 853391
Portaria: 5811/2022 
objetivo: realizar educação sanitária referente a pinta preta de acordo com 
o plano de trabalho elaborado pela GEs.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPolis, Eldorado 
dos caraJás, itUPiraNGa, Nova iPiXUNa/Pa servidor: 57223827/ aN-
dErsoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 
26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 853403
Portaria: 5812/2022 
objetivo: realizar fiscalização de trânsito agropecuário. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNtE alEGrE/Pa destino: 
alENQUEr/Pa servidor: 5718854/ cEsar aUGUsto dos saNtos soUsa 
filHo (aGENtE fiscal dE dEfEsa aGroPEcUária E florEstal) / 4,5 
diárias / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 853409
Portaria: 5808/2022 
objetivo: dar apoio no cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa 
e adEPara referente aos Programas sanitários de defesa animal.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
CUMARU DO NORTE/PA Servidor: 55586116/ WALTER WILSON AlEiXo vi-
toriNo (tÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 16/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853376
Portaria: 5776/2022 
objetivo: dar apoio a palestra de Educação sanitaria.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: GoiaNÉsia do 
Pará/Pa servidor: 6400175/ rEGiNaldo NoNato loBato (assistENtE 
adMiNistrativo) / 2,5 diárias / 17/08/2022 a 19/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853377
Portaria: 5805/2022 
objetivo: dar apoio em trabalhos de atualização cadastral e manutenção 
de Unidade de produção de açaí para fins de emissão de GTV.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cUrrali-
NHo, sÃo sEBastiÃo da Boa vista/Pa servidor: 55588427/ JosivaN 
tENorio BarBosa (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 
19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 853389
Portaria: 5809/2022 
objetivo: realizar fiscalização de trânsito agropecuário.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNtE alEGrE/Pa destino: 
alENQUEr/Pa servidor: 54186793/ daciaNo soUZa da silva (aGENtE 
fiscal aGroPEcUário) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 16/09/2022. or-
denador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853384
Portaria: 5798/2022 
objetivo: dar apoio a Gerente regional nas atividades de acompanha-
mento e supervisão nas unidades em Brasil Novo, anapu e senador Jose 
Porfirio.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: ALTAMIRA/
Pa destino: aNaPU, Brasil Novo, sENador JosÉ PorfÍrio/Pa servi-
dor: 5868211/ rUBENs saNtos dE Morais (tÉcNico aGrÍcola) / 3,5 
diárias / 13/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 853343
Portaria: 5802/2022 
objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito em cumpri-
mento a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa 
servidor: 003082/JoÃo otávio rodiGUEs NEto (aUXiliar adMiNis-
trativo (dE PrEfEitUra MUNiciPal)) / 2,5 diárias / 07/09/2022 a 
09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853344
Portaria: 5796/2022 
objetivo: dar apoio e conduzir os Palestrantes ao curso de Habilitação 
de Responsável Técnico para Pragas Quarentenárias (Certificação).Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ca-
PitÃo PoÇo/Pa servidor: 54193829/ HUGo EdUardo MorEira caMi-
NHa (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diárias / 25/09/2022 a 30/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853334

Portaria: 5797/2022 
objetivo: realizar emissão de Gta, abertura de cadastro, atendimento ao 
público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: visEU/Pa servidor: 57175279/MicHElE rosaNa 
MENEZEs (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853339
Portaria: 5775/2022 
objetivo: realizar ações de vigilâncias aleatórias nas propriedades locali-
zadas em áreas que fazem divisa com o estado do Maranhão no município 
de Paragominas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ParaGoMiNas/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 54181050/ ar-
liNEa Maria Mota rodriGUEs (MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diárias 
/ 20/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 853370
Portaria: 5807/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender metas estipuladas pela 
adEPara- GtaGro no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa 
servidor: 5947211/ daNiElla silva dias (GErENtE rEGioNal) / 1,5 di-
ária / 08/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUas-
sU MacEdo.

Protocolo: 853367
Portaria: 5803/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender metas estipuladas pela 
adEPara- GtaGro no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/
PA Servidor: 55586116/ WALTER WILSON ALEIXO VITORINO (TÉCNICO 
aGrÍcola) / 1,5 diária / 08/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853349
Portaria: 5799/2022 
objetivo: realizar acompanhamento e supervisão nas atividades das uni-
dades de Brasil Novo, Anapú e Senador Jose Porfirio.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: altaMira/Pa destino:, anapú, Brasil 
Novo, Senador Jose Porfirio/PA Servidor: 55588179/ ANA PAULA PEDROSO 
dE soUZa (assistENtE adMiNistrativo) / 3,5 diárias / 13/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853301
Portaria: 5794/2022 
objetivo: realizar palestras e coordenar o curso de Habilitação de res-
ponsável Técnico para Pragas Quarentenárias (Certificação).Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPitÃo 
PoÇo/Pa servidor: 57190488/ GlEicilENE Brasil dE alMEida (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diárias / 25/09/2022 a 30/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853300
Portaria: 5800/2022 
objetivo: realizar as fiscalizações volantes de trânsito em cumprimen-
to a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino:  iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa 
servidor: 54193771/ EdsoN XaviEr NEvEs (assistENtE adMiNistra-
tivo) / 2,5 diárias / 07/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853306
Portaria: 5801/2022 
objetivo: realizar emissão de Gta, abertura de cadastro, atendimento ao 
público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: visEU/Pa servidor: 57175279/MicHElE rosaNa 
MENEZEs (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 26/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853312
Portaria: 5795/2022 
objetivo: realizar fiscalização do cumprimento do vazio sanitário em la-
vouras de soja no município. devido ao deslocamento de cerca de 180 km, 
vicinais com trafegabilidade de difícil acesso, longas distâncias, estradas 
de chão batido, sendo necessário pernoitar no local.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: BrEU BraN-
co/Pa servidor: 54194097/ clara aNGElica corrÊa BraNdÃo (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 19/09/2022 a 20/09/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 853324
Portaria: 5818/2022 
objetivo: dar apoio às atividades durante a etapa de vacinação contra 
febre aftosa, etapa Marajó/2022, no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa destino: salvatErra/Pa 
servidor: 55586110/ aNtoNio saUl alMEida rEis (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 9,5 diárias / 05/09/2022 a 14/09/2022. ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.
 

Protocolo: 853479
Portaria: 5766/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e adE-
Para referente aos Programas sanitários de defesa animal no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa 
destino: saNta Maria das BarrEiras/Pa servidor: 8400838/ rENata 
PErEira da silva MarQUEs (MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 
12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 853161
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Portaria: 5767/2022 
objetivo: dar apoio no cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e 
adEPara referente aos Programas sanitários de defesa animal no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdEN-
ÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa servidor: 5947211/ da-
NiElla silva dias (GErENtE rEGioNal) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853166
Portaria: 5760/2022 
objetivo: realizar apoio a fiscalização de trânsito agropecuário.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cas-
taNHal, saNta BárBara do Pará, saNta iZaBEl do Pará, sÃo ca-
EtaNo dE odivElas, viGia/Pa servidor: 57223642/ MaicoN JosE dE 
saNtaNa saNtos/ (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias 
/ 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 853148
Portaria: 5765/2022 
objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos artesanais para cumpri-
mento das metas do Planejamento anual no município. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: GUrUPá/Pa servi-
dor: 51855510/ aNa Patricia MariNHo MElo / (MÉdico vEtEriNário) 
/ 4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 853153
Portaria: 5757/2022 
objetivo: dar apoio na fiscalização do Evento agropecuário EXPoXiMa 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNtE 
alEGrE/Pa destino: alENQUEr/Pa servidor: 54195804/ ivoNilsoN fErrEira 
da silva (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 07/09/2022 a 
11/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853127
Portaria: 5759/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica em propriedades rurais de ris-
co aleatório e maior risco para atender as metas dos programas sanitários 
nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
saNta iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, BENEvidEs, Mari-
tUBa/Pa servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdEs dE soUsa (aGENtE 
fiscal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 14/09/2022 a 16/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853141
Portaria: 5758/2022 
Objetivo: Dar apoio a fiscalização e monitoramento de propriedades rurais 
que apresentam inconformidades com o sistema siaPEc-3 nos municí-
pios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/
Pa destino: BEltErra, rUrÓPolis, saNtarÉM/Pa servidor: 54188793/ 
BrUNo EvEr olivEira cHUcrE (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) 
/ 14,5 diárias / 05/09/2022 a 19/09/2022. ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853137
Portaria: 5772/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e adE-
Para referente aos Programas sanitários de defesa animal no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa servidor: 8400838/ rENata 
PErEira da silva MarQUEs (MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 
19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 853201
Portaria: 5771/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização de propriedades de risco no município.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 51855530/ roBErto Es-
tEvaM BENEdEtti (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 5,5 diárias 
/19/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo

Protocolo: 853198
Portaria: 5763/2022 
Objetivo: Realizar vacinação na modalidade agulha oficial no município. 
As diárias justificam-se devido as propriedades ficarem distantes da sede 
do município e a região sofrer a influência da maré, em que, é preciso de 
maré cheia para adentrar em rios e ter acesso às propriedades.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: afUá/Pa destino: cHavEs/
Pa servidor: 5942388/ iorlaNdio GoNÇalvEs da silva JUNior (aGEN-
tE fiscal aGroPEcUário) / 13,5 diárias / 17/09/2022 a 30/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853207
Portaria: 5770/2022 
objetivo: dar apoio na entrega de materiais do PNEMc nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: castaNHal, ParaGoMiNas/Pa servidor: 54193829/ HUGo EdUar-
do MorEira caMiNHa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 23/09/2022 
a 24/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 853193
Portaria: 5762/2022 
objetivo: dar apoio em trabalhos de atualização cadastral e manutenção 
de Unidade de produção de açaí para fins de emissão de GTV.Fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: cUrrali-
NHo, sÃo sEBastiÃo da Boa vista/Pa servidor: 6403139 / Elda so-
raYa do NasciMENto MartiNs (GErENtE) / 4,5 diárias / 19/09/2022 
a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo. 

Protocolo: 853192

Portaria: 5761/2022 
objetivo: realizar apoio a fiscalização de trânsito agropecuário.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
castaNHal, saNta BárBara do Pará, saNta iZaBEl do Pará, sÃo 
caEtaNo dE odivElas, viGia/Pa servidor: 54188789/ caMila rocHa 
fErrEira (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 26/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853180
Portaria: 5769/2022 
objetivo: realizar entrega de materiais do PNEMc e participar de reunião 
com servidores que realizam o monitoramento da mosca da carambola nos 
municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: castaNHal, ParaGoMiNas/Pa servidor: 5877989/ adalBEr-
to GoMEs tavarEs (fiscal EstadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
23/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 853181
Portaria: 5783/2022 
objetivo: realizar no Parque Exposição vitória da conquista (leilão), fisca-
lização e emissão de Gta(saída de evento) no município. Há necessidade 
de pernoite, uma vez que o evento se estende por mais de um dia. será 
necessário também uma visita anterior ao evento para vistoria do par-
que.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: itUPiraNGa/
Pa destino: Novo rEPartiMENto/Pa servidor: 57173803/ JoElsoN dE 
soUZa rEZENdE/ (MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diárias / 02/09/2022 a 
05/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853239
Portaria: 5782/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica em propriedades rurais de ris-
co aleatório e maior risco para atender as metas dos programas sanitários. 
será meia diária por dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: saNta iZaBEl do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, BENEvi-
dEs, MaritUBa/Pa servidor: 57217053/ lEaNdro loPEs raMos (fis-
cal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diária / 
14/09/2022, 15/09/2022 e 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 853240
Portaria: 5785/2022 
Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial e assistida contra febre aftosa 
em 30 propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BrEvEs/Pa destino: BaGrE/Pa servidor: 5942399/ iÊda 
rodriGUEs da silva (aUXiliar dE caMPo) / 8,5 diárias / 12/09/2022 a 
20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853255
Portaria: 5784/2022 
objetivo: realizar palestras e coordenar o curso de Habilitação de respon-
sável Técnico para Pragas Quarentenárias Certificação.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPitÃo PoÇo/
Pa servidor: 5877989/ adalBErto GoMEs tavarEs (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário) / 5,5 diárias / 25/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853250
Portaria: 5789/2022 
objetivo: realizar visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM ElisEU/Pa 
servidor: 6403724/ GEdEoN raMos da silva (GErENtE rEGioNal) / 
0,5 diária /20/09/2022 a 20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 853252
Portaria: 5779/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplente em propriedades de maior risco, 
na região da Pa- JoNcoN, PaBradEsco. tais propriedades são localiza-
das em regiões extremamente distantes da Ulsa de conceição do ara-
guaia e em áreas de difícil acesso.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: coNcEiÇÃo do 
araGUaia/Pa servidor: 5960866/ aNdrEssa silva foNtEs/ (aGENtE 
fiscal aGroPEcUário) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 16/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853220
Portaria: 5781/2022 
objetivo: realizar ações de vigilâncias aletórias nas propriedades locali-
zadas em áreas que fazem divisa com o estado do Maranhão. as diárias 
se fazem necessárias, pois as propriedades as quais serão realizadas as 
vigilâncias, se tratam de propriedades distantes da sede, sendo neces-
sário pernoitar na comunidade e assim realizar as vigilâncias de aftosa 
e dos demais programas sanitários.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servi-
dor: 55585935/ aNa claUdia dE soUZa BEZErra (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 3,5 diárias / 20/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853230
Portaria: 5773/2022 
objetivo: realizar padronização de escritório local de atendimento no 
município. considerando necessidade de dar prosseguimento as ações de 
padronização nos escritórios das vilas de são felix do Xingu, que foi au-
ditada em junho de 2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 
386 / saMara vEras da silva (aUXiliar adMiNistrativo) / 5,5 diárias / 
12/09/2022 a 17/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853231
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Portaria: 5780/2022 
Objetivo: Realizar vacinação agulha oficial e assistida contra febre af-
tosa em 30 propriedades rurais no município. fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BrEvEs/Pa destino: BaGrE/Pa servidor: 
59430009/ raiMUNdo frEirE PErEira JÚNior (aUXiliar dE caMPo) / 
8,5 diárias / 12/09/2022 a 20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 853226
Portaria: 5764/2022 
objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos artesanais para cumpri-
mento das metas do Planejamento anual no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: GUrUPá/Pa servi-
dor: 54196692/ sUMaYa EMilia MartiNs PaUliNo / (MÉdico vEtEriNá-
rio) / 4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853224
Portaria: 5778/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplente em propriedades de maior risco, 
na região da Pa- JoNcoN, PaBradEsco. tais propriedades são localizadas 
em regiões extremamente distantes da Ulsa de conceição do araguaia e 
em áreas de difícil acesso.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: coNcEiÇÃo do ara-
GUaia/Pa servidor: 6045674/ fEliPE NoroNHa BraZ/ (MÉdico vEtE-
riNário) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853215
Portaria: 5788/2022 
objetivo: realizar visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/
Pa servidor: 6403724/ GEdEoN raMos da silva (GErENtE rEGioNal) 
/ 0,5 diária /21/09/2022 a 21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 853274
Portaria: 5793/2022 
objetivo: realizar palestras e coordenar o curso de Habilitação de res-
ponsável Técnico para Pragas Quarentenárias (Certificação).Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caPitÃo 
PoÇo/Pa servidor: 57189744/ raiMUNdo alEssaNdro da silva cUNHa 
/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 5,5 diárias / 25/09/2022 a 30/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853284
Portaria: 5790/2022 
objetivo: realizar visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JEsUs do to-
caNtiNs/Pa servidor: 6403724/ GEdEoN raMos da silva (GErENtE 
rEGioNal) / 0,5 diária /19/09/2022 a 19/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853256
Portaria: 5786/2022 
objetivo: dar apoio administrativo no escritório de atendimento na uni-
dade soure.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BE-
lÉM/Pa destino: soUrE/Pa servidor: 57189761/ NElMa BarGas dos 
saNtos (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853259
Portaria: 5791/2022 
objetivo: realizar fiscalização de trânsito agropecuário.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta iZaBEl do Pará/Pa des-
tino: castaNHal, saNta BárBara do Pará, saNta iZaBEl do Pará, 
sÃo caEtaNo dE odivElas, viGia/Pa servidor: 54187465/ Marilia 
fErNaNdEs dE soUsa (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 4,5 diárias 
/ 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU Ma-
cEdo.

Protocolo: 853260
Portaria: 5792/2022 
objetivo: realizar educação sanitária referente a pinta preta de acordo com 
o plano de trabalho elaborado pela GEs.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓPolis, Eldorado 
dos caraJás, itUPiraNGa, Nova iPiXUNa/Pa servidor: 57189977/ 
EliaNa claUdia olivEira viaNa (fiscal EstadUal aGroPEcUário) 
/ 4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 853264
Portaria: 5774/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e adE-
Para referente aos Programas sanitários de defesa animal no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa des-
tino: saNta Maria das BarrEiras/Pa servidor: 54187010 / iZoMar dE 
JEsUs alvEs caldas (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853269
Portaria: 5787/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante para atender metas estipuladas pela 
adEPara- GtaGro no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa 
servidor: 54185857/ NorMaNdo roliM daNtas (MÉdico vEtEriNá-
rio) / 1,5 diária / 08/09/2022 a 09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 853267

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0500/22-14.09.2022
o presidente da EMatEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
l o t a r, no período de 18/07/2022 à 30/12/2022, o Extensionista rural 
l-Engº-ambiental adENaUEr Matos BEliNG- Matrícula nº 57210966/1, para 
exercer suas funções no Núcleo de desenvolvimento de recursos Humanos/
codEs, em função da liberação para cursar Mestrado na Universidade federal 
do oeste do Pará/UfoPa, em santarém-Pará. (PaE: 2022/654719).
rosival PossidÔNio do NasciMENto-Presidente
Portaria Nº0499/22-12.09.2022
o presidente da EMatEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
d E s i G N a r, a contar de 03/10/2022 à 01/11/2022, o Extensionista rural 
ll- ElUEUdE alvEs crUZ - Matrícula nº 57210224./1, para responder pela 
Chefia do Escritório Local de Xinguara/Regional de Conceição do Araguaia, 
em virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1113115).
rosival PossidÔNio do NasciMENto-Presidente

Protocolo: 853542
Portaria Nº0502/22-12.09.2022
o presidente da EMatEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
d E s i G N a r, a contar de 03/10/2022 à 01/11/2022, o Extensionista rural 
l- EvErtoN lUiZ caNUto dE soUsa - Matrícula nº 55585922/1, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Curionópolis/Escritório Regional da Marabá, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1145405).
rosival PossidÔNio do NasciMENto-Presidente
Portaria Nº0501/22-12.09.2022
o presidente da EMatEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
d E s i G N a r, a contar de 03/10/2022 à 01/11/2022, o Extensionista 
rural l- NElsoN JEaN JÚNior - Matrícula nº 54180437/2, para responder 
pela Chefia do Escritório Local de Marabá/Escritório Regional da Marabá, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1145405).
rosival PossidÔNio do NasciMENto-Presidente

Protocolo: 853523

.

.

errata
.

errata de Portaria de sUBstitUiÇÃo de FUNÇÃo
Portaria nº451/22, Publicação DOE Nº 35075 DE 11/08/2022.
oNde se LÊ: d E s i G N a r, a contar de 01/08/2022 à 30/08/2022, o Ex-
tensionista rural ll– ElUEUdE alvEs da crUZ - Matrícula nº 57210224/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Sapucaia/Escritório Re-
gional de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em 
gozo de férias (PaE: 2022/949042).
Leia-se: d E s i G N a r, a contar de 03/08/2022 à 01/09/2022, o Ex-
tensionista rural ll– ElUEUdE alvEs da crUZ - Matrícula nº 57210224/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Sapucaia/Escritório Re-
gional de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em 
gozo de férias (PaE: 2022/949042).
rosival PossidÔNio do NasciMENto-Presidente

Protocolo: 853283

coNtrato
.

coNtrato: nº: 033/2022
data de assinatura: 15/09/2022
vigência: 15/09/2022 à 14/09/2023
objeto: o presente contrato tem como objeto o registro de Preços para 
contratação futura de empresa para prestação de serviço de agenciamento 
de viagens compreendendo sistema de gestão para solicitação de passa-
gens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, 
terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, cancelamento, 
reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/
ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem 
internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem 
necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, fluvial e terres-
tre, de servidores, em âmbito nacional ou internacional a fim de atender as 
necessidades da EMatEr-Pa, de acordo com os termos e regras instituídos 
no edital e seus anexos.
dotação orçamentária:
os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decor-
rentes deste contrato constam do orçamento aprovado da EMatEr-Pa, 
como a seguir especificado:
Programa: 1297 – Manutenção de gestão.
Projeto/atividade: 8338c – operacionalização das ações administrativas.
Pi: 4120008338c
Elemento de despesa: 3390-33 – Passagem e locomoção.
fonte de recurso: 0101 – tesouro do Estado.
fonte de recurso: 0101006359 – tesouro do Estado.
valor: r$-176.553,38
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Programa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura..
Projeto/atividade: 8705c – desenvolvimento das cadeias Produtivas de 
origem animal e vegetal.
Pi: 2070008705c
fonte de recurso: 0135 – fUNcacaU.
fonte de recurso: 0135006359 – fUNcacaU.
valor: r$-150.000,00
Município: diversos
valor: o valor EstiMado da contratação é de r$ 326.553,38 (trEZENtos 
E viNtE E sEis rEais QUiNHENtos E ciNQUENta E trEs rEais E triN-
ta E oito cENtavos), com percentual de desconto de 10%, conforme ata 
dE rEGistro dE PrEÇos Nº 017/2022.
contratada: EMPrEsa NortE tUrisMo ltda
Endereço: travessa Padre Prudêncio, 43-B cEP: 66.010-150, 
Município: BElÉM/Pará
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 853484

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 082/2022; BENEficiá-
RIO: WALDOMIRO YARED FERREIRA; MATRÍCULA: 3178200; FUNÇÃO: 
Ext. RURAL II; OBJETIVO: PARA CUSTEAR DESPESAS DA PARTICIPAÇÃO 
da EMatEr-Pa, Na 19ª EXPosiÇÃo fEira aGroPEcUária E ProdUÇÃo 
FAMILIAR DE ALENQUER-EXPOXIMA; MUNICÍPIO: ALENQUER; PROGRA-
MA: 1491; PROJETO ATIVIDADE: 8711-C; FONTE: 0101; ELEMENTO DE 
DESPESA: 339030 = R$-3.100,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 30 DIAS APÓS 
EMISSÃO DA ORDEM BANCÁRIA; COMPROVAÇÃO: 15 DIAS APÓS A REA-
LIZAÇÃO DAS DESPESAS; ORDENADOR DE DESPESAS: ROSIVAL POSSI-
dÔNio do NasciMENto.

Protocolo: 853400
Portaria Nº069/2022, Beneficiário: Genival Reis dos Samtos/ Matrícula: 
5639107/cargo ou função: Ext. rural i/ Município: Nova ipixuna/objeti-
vo: suprimento de fundos para custear despesas operacionais e ações de 
atEr do Escritório local de Nova ipixuna e reparos emergenciais no veí-
culo para realização das atividades de atEr./Programa: 1491/Projeto ati-
vidade:8711/foNtE:0261/ Elemento de despesa: 339030=r$ 1.500,00-
339039=r$  1.000,00/valor total r$ 2.500,00/Prazo  para aplicação:30 
dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo soa-
res rodrigues. PaE 2022/1126359.

Protocolo: 853290
Portaria Nº073/2022, Beneficiário: Rudinei Ribeiro Guimarães/ Matrí-
cula: 57214545/cargo ou função: Ext. rural ii/ Município: são domin-
gos do araguaia/objetivo: suprimento de fundos para custear despesas 
operacionais e ações de atEr do Escritório local de são domingos do 
araguaia e reparos emergenciais no veículo para realização das atividades 
de atEr./Programa: 1491/Projeto atividade:8711/foNtE:0261/ Elemento 
de despesa: 339030=r$ 1.000,00-339039=r$  2.000,00/valor total r$ 
3.000,00/Prazo  para aplicação:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador 
de despesas: carlos Eduardo soares rodrigues. PaE 2022/1188619.

Protocolo: 853292
Portaria Nº074/2022, Beneficiário: José Luiz do Carmo Lopes/ Matrícu-
la: 3.178.323-011/cargo ou função: Ext. rural ii/ Município: Goianésia do 
Pará/objetivo: suprimento de fundos para custear despesas operacionais e 
ações de atEr do Escritório local de Goianésia do Pará./Programa: 1491/
Projeto atividade:8711/foNtE:0261/ Elemento de despesa: 339030=r$ 
600,00-339039=r$  400,00/valor total r$ 1.000,00/Prazo  para aplica-
ção:30 dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduar-
do soares rodrigues. PaE 2022/1189271.

Protocolo: 853293

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 232/2022; BENEficiário: rafaEla rios 
ALVES LEITE, Matrícula Nº 5938154/1; FUNÇÃO: Assessora jurídica; OB-
JEtivo: acompanhar o Presidente da EMatEr-Pará na agenda da direto-
ria Executiva à escritórios regionais /locais da região administrativa de 
Conceição do Araguaia e Marabá; PERÍODO: 19 à 23.09.22; DESTINO: 
Conceição do Araguaia e Marabá; ORDENADOR DE DESPESA: ROSIVAL 
PossidÔNio do NasciMENto

Protocolo: 853465
Portaria de diária Nº016/2022, Beneficiário: Elvis Rodolfo da Silva Car-
valho/ Matrícula: 4477264/ cargo ou função: Extensionista rural ii/ Mu-
nicípio: Novo repartimento-Pa/ destino: Belém-Pa objetivo: participar do 
vii festival internacional do chocolate e cacau, Período 22 a 29/09/2022/ 
foNtE: 0101 / 2,5 diárias de r$ 237,38, total r$ 593,45/ ordenador de 
despesas: carlos Eduardo soares rodrigues. PaE 2022/1194209.

Protocolo: 853761
Portaria de diÁria Nº 230/2022; BENEficiário: Marialva soU-
SA COSTA,  Matrícula Nº 57200412/1; FUNÇÃO: Diretora Administrativa; 
oBJEtivo: cumprir agenda da diretoria Executiva à escritórios regionais/
locais da região administrativa de conceição do araguaia – Pará e de 
Marabá; Nº DE DIÁRIAS: 3 e  ½ ; PERÍODO: 20 à 23.09.2022; DESTINO: 
Conceição do Araguaia e Marabá; ORDENADOR DE DESPESA: ROSIVAL 
PossidÔNio do NasciMENto

Protocolo: 853765
Portaria de diÁria Nº 231/2022; BENEficiário: tHiaGo aUGUs-
TO DE CARVALHO LEÃO,  Matrícula Nº 55585956; FUNÇÃO: Extensionista 
Rural I; OBJETIVO: Realizar reunião técnica sobre crédito rural na Região 
Administrativa de São Miguel do Guamá,; Nº DE DIÁRIAS: 0,5 (meia); 
PERÍODO: 15.09.2022; DESTINO: São Miguel do Guamá; ORDENADOR DE 
dEsPEsa: rosival PossidÔNio do NasciMENto

Protocolo: 853219

Portaria de diÁria Nº 233/2022; BENEficiário: JUraNdir dE 
VASCONCELOS BATISTA, Matrícula Nº 5690846/1; FUNÇÃO: Extensio-
nista Rural II; OBJETIVO: Participar XIX Exposição Feira Agropecuária 
e Produção Familiar do Município de Alenquer; PERÍODO: 08/09/2022 à 
11/09/2022; DESTINO: Alenquer; ORDENADOR DE DESPESA: ROSIVAL 
PossidÔNio do NasciMENto

Protocolo: 853543

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 02246/2022 -dGaF/GaB/seMas, de 15/09/2022
Nome: larissa fErrEira dE liMa MEscoUto
Matrícula: 5961881/1
função: técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 30/08/2022 a 25/02/2023
Processo: 2022/214958
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 853812

errata
.

errata da Portaria Nº 2159/2022 – GaB/seMas, de 13/09/2022, 
Publicada no doe Nº 35.114 do dia 14/09/2022,
oNde se LÊ:
- Período: 14/09/2022 à 19/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Leia-se:
-Período: 14/09/2022 à 17/09/2022 – 03 e ½ diárias.
ordENadora: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853329

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 031/2022
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUs-
tENtaBilidadE – sEMas, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNsUltrE coNsUltoria E trEiNaMENto ltda, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJEto: contratação da Empresa coNsUltrE coNsUltoria E trEi-
NaMENto ltda referente à inscrição e participação de 28 (vinte e oito) 
e mais 03 (três) cortesias, no total de 31 (trinta e um) servidores desta 
Semas/PA no curso in company “Gestão Sustentável de Recursos – âmbito 
administrativo, Contratatações Pública Sustentaveis”, que ocorrerá no pe-
ríodo de 15/09 a 16/09/2022, em Belém/Pa.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso vi 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a 
iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/1002120 de 08 de 
agosto de 2022, considerando o valor para contratação.
valor EstiMado: r$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Unidade 27101; Gestão 00001; PTRES 278772; 
Fonte 0306005952; Elemento 339039; P I 2100008772C; Ação 267195
ordENador(a) rEsPoNsávEl: lÍlia Marcia raMos rEis, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 13 de setembro de 2022.

Protocolo: 853770

diÁria
.

Portaria Nº 2248/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação de oficinas etno regionais do PLANBIO em Marabá/
Pa e Brasília/df, discussão nota art trees (ipam) e reunião na embaixada 
da Noruega sobre a proposta para o financiamento do sistema jurisdicional 
do estado do Pará.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e Brasília/df.
Período: 19/09 à 22/09/2022 – 03 e ½ diária
servidora:
- 5958908/1 - caMillE BENdaHaN BEMErGUY – (diretora)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 853475
Portaria Nº 2243/2022 - GaB/seMas 15 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: Deslocamento do Território Indigena Kayapó para a sede do mu-
nicípio de são félix do Xingú/Pa
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaboradora Eventual:
– Mokuka Kayapo – (colaboradora eventual)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853241
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Portaria Nº 2241/2022 - GaB/seMas 15 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 ararandewara para a sede do município de Goianésia do Pará
destino: Marabá/Pa.
Período: 17/09 à 22/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador Eventual:
– roNaldo NUNEs raMos – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853214
Portaria Nº 2136/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: realização de capacitação em análise e validação de car para 
servidores das secretarias Municipais de Meio ambiente de aveiro, Juruti, 
Jacareacanga, rurópolis, trairão e Novo Progresso/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: aveiro/Pa.
Período: 24/09/2022 à 02/10/2022 – 08 e ½ diárias.
servidores:
– 5923751/ 2 – Marcos aNdrÉ PiMENtEl dE MacEdo – (técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
– 5899270/ 2 – aMaNda GaMa rosa – (técnico Em Gestão de Meio ambiente)
– 5954954/ 1 – raYssa caroliNE da coNcEiÇÃo riBEiro – 
(técnico Em Gestão Pública)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 851339
Portaria Nº 2218/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará – PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: são Paulo/sP.
destino: Marabá/Pa e Belém/Pa.
Período: 19/09/2022 à 21/09/2022 – 02 e ½ diária.
servidor:
- 5930962/ 1 – raUl ProtáZio roMÃo – (secretário adjunto)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852740
Portaria Nº 2225/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
objetivo: acoMPaNHar E faZEr coBErtUra JorNalÍstica rEfErENtE 
a rEaliZaÇÃo da coNsUlta PÚBlica rEGioNal 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.
servidores:
-57219599/ 5 - aliNE roBErta saavEdra da silva loBato - 
(coordENadora)
-5958996/ 2 - daNiEl liMa PaNtoJa dos aNJos – 
(sEcrEtario dE GaBiNEtE)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 852986
Portaria Nº 1915/2022 - GaB/seMas 24 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental na UNIDADE DE CONSER-
vaÇÃo rEfÚGio da vida silvEstrE taBUlEiro do EMBaUBal e rEsEr-
va dE dEsENvolviMENto sUstENtávEl vitÓria dE soUZEl, bem como 
em seu entorno.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: senador José Porfírio, altamira, vitória do Xingu e Porto de Moz/Pa.
Período: 25/08/2022 à 06/09/2022 – 12 e ½ diárias.
servidores:
- 5954925/ 1 – HUGo dElEoN dos saNtos dias – (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5824591/ 2 – fraNcisca solaNGE GoMEs cHavEs – (técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 843809
Portaria Nº 1967/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: visita técnica e reunião com a reitoria da UfoPa e às suas de-
pendências, vistoria técnica na Base de combustíveis e reunião com a 
equipe técnica da empresa Petróleo sabbá, vistoria técnica na área do em-
preendimento e reunião com a equipe técnica da sisa Buriti, no município 
de santarém/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa
Período: 20/09 a 24/09/2022 –04 e ½ diárias.
servidor:
- 54197163/3 - MarcElo aUGUsto MorENo da silva alvEs – (diretor)
- 5936371/3 - rosa Maria da lUZ MENdEs – (coordenadora)
- 5954829/2 - larissa roBErta olivEira castro saNtos – (técnico 
em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 845669

Portaria Nº 2023/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: Executar fiscalização em ações Preventivas e repressivas, preci-
samente nos rios e furos locais e entorno da rodovia Pa 151, com o intuito 
de reprimir delitos ambientais, em parceria com os Órgãos do sistema de 
segurança Pública.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: igarapé-Miri/Pa.
Período: 26/08/2022 à 05/09/2022 – 10 e ½ diárias.
servidores:
– 57175209/ 1 – cEsar PlatoN Maia – (técnico Em Gestão de infraestrutura).
– 57214826/ 1 – ivaN ModEsto MorEira JUNior – (técnico Em Gestão 
de Meio ambiente).
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 847164
Portaria Nº 1991/2022 - GaB/seMas 30 de aGosto de 2022.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa e são félix do Xingu/Pa(apa triunfo do Xingu)
Período: 27/08 a 11/09/2022 – 15 e ½ diárias.
servidores:
- 57231753/1 – aNdrEi PiNto da rocHa - (capitão)
- 55892741 - GEBsoN dE soUsa rodriGUEs - (2º sargento)
- 57200592/1- sUZaNE rodriGUEs dE soUZa (3º sargento)
- 541948331 - GlaidsoN alEXaNdrE ModEsto loPEs (3º sargento)
- 57221758/1 - rodriGo aBEl saNtos rodriGUEs (cabo)
- 6402675/1 - alaN da silva tavarEs (soldado)
- 4220473/1 - davidsoN BrUNo daMascENo tUloZa (cabo)
- 42199371 - WILLAMES PAES DE ASSIS (Cabo)
- 57802681 - EdisoN BarBosa BraGa (3º sargento)
- 57804971 - aNGElo arMaNdo silva siQUEira (3º sargento)
- 4220085/1- rYaN NUNEs dE soUZa (cabo)
- 64025751 - davi MElo dos saNtos (soldado)
-56759601 - EMErsoN flávio dE soUZa (subtenente)
- 57222485 - tiaGo viEira silva (cabo)
- 572323771- HEllEN cristiNa PiNto dos Passos (cabo)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 848447
Portaria Nº 2130/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação das Oficinas Regionais e de Contribuição para a cons-
trução do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará – PlaNBio/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa
Período: 18/09/2022 à 21/09/2022 – 03 e ½ diárias.
servidor:
– 5938940/ 3 – EMaNUEl lUcas PErEira liMa – (chefe de Gabinete).
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 851538
Portaria Nº 2140/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: de subsidiar emissão de parecer e nota técnica de processos de li-
cenciamento ambiental do empreendimento citado no referido plano: 24/2022.
origem: Belém/Pa.
destino: Benevides/Pa.
Período: 29/09/2022 à 29/09/2022 – ½ diária.
servidores:
– 5955123/ 1 – daNiEllE dE liMa farias – (tEcNico EM GEstao dE 
MEio aMBiENtE)
- 5954978/ 1 -  Natalia dE farias silva – (tEcNico EM GEstao dE 
MEio aMBiENtE)
- 54184023/ 3 - aNa rosa BEZErra cardoso – (tEcNico EM GEstao 
dE MEio aMBiENtE)
- 5654823/ 1 - clEo fErNaNdo dE soUZa crUZ – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 851629
 Portaria Nº 2142/2022 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 2022/902186 - GEMIM-SEMAS;
rEsolvE:
i – alterar o período da viagem, na Portaria Nº 1566/2022-GaB/sEMas 
de 18/07/2022, publicado no doE nº 35.058 do dia 27/07/2022, que seria 
no período de 07/08 a 10/08/2022 – 03 e ½ diárias, para o período de 
02/10 a 05/10/2022 – 03 e ½ diárias.
Belém, 12 de setembro de 2022.
 dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lilia Marcia raMos rEis
diretor de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 851705
Portaria Nº 2148/2022 - GaB/seMas 13 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar amostragem para o monitoramento da qualidade dos re-
cursos hídricos do estado do Pará (rEdE NacioNal dE MoNitoraMENto 
da QUalidadE da áGUa).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.



diário oficial Nº 35.117   45Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa, altamira/Pa, anapu/Pa, floresta do araguaia/Pa, re-
denção/Pa, santa Maria das Barreiras/Pa, santana do araguaia/Pa, são 
félix do Xingu/Pa,tucumã/Pa e vitória do Xingu/Pa.
Período: 21/09/2022 à 30/09/2022 – 09 e ½ diárias.
servidores:
– 5136784/ 1 – ivElisE NaZarE fraNco fiocK dos saNtos – (Biólogo)
– 5953163/ 1 – Marla Maria vErissiMo dE olivEira – (técnico Em 
Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 851887
Portaria Nº 2245/2022 - GaB/seMas 15 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: deslocamento da comunidade Quilombola vila Macapazinho/Pa 
para o município de santa izabel do Pará/Pa
destino: Belém/Pa.
Período: 14/09 à 19/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– aurélio dos santos Borges – (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853276

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo: 15501/2012
NOME DO INFRATOR: DOW CORNING METAIS DO PARÁ INDÚSTRIA E CO-
MÉrcio ltda – MiNa oUrÉM
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 93, da lei Estadual N° 
5.887/1995 e art. 2° da resolução coNaMa 237, em consonância com o 
art. 66, do decreto federal N° 6.514/2008.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração 
nº 1938/2012/GEMaM, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 21731/2011
NoME do iNfrator: lUiZ carlos ZEN
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1997.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 51-a, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com instrução Normativa N° 07/2006.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 4637/2011/
GErad, bem como determinou que sejam efetivadas as medidas legais 
constantes na conclusiva do parecer, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 5098/2012
NoME do iNfrator: sÍtio sÃo fraNcisco
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração nº 
1888/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos ter-
mos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 8310/2016
NoME do iNfrator: carlos BENEdito loPEs NEGrÃo
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 69-a, da lei federal n° 
9.605/1998, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998, 
art. 82, do decreto federal n° 6.514/2008 e art. 225, da constituição 
federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração nº 
8544/2016/GEfaU, ante constatação de vício formal, nos termos do art. 
137, inciso iii, da lei Estadual n° 5.887/1995, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 14081/2015
NoME do iNfrator: Motocil iMPortaÇÃo E EXPortaÇÃo ltda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 47, §1° e 2°, do decreto fe-
deral n° 6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 
9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração nº 
7346/2015, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do §1° 

e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto 
em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observan-
do as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 19886/2016
NoME do iNfrator: GEaNE raMalHo da silva
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 51 do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração 
nº 3710/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 10263/2009
NoME do iNfrator: distriBUidora dE carNEs EQUatorial ltda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 1°, incisos i e ii, da resolução 
coNaMa n° 237/1997.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração nº 
1563/2009/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1° e caput, do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tor-
nou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 7030/2016
NoME do iNfrator: JoEl soUZa da silva
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 82, do decreto federal 
n° 6.514/2008, em consonância com o art. 70, §1°, da lei federal nº 
9.605/1998 e art. 225 da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração 
nº 8643/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput, art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 30124/2016
NoME do iNfrator: MaNfrEdo aMaral viaNa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008 c/c art. 225, §4°, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998, c/c art. 225 da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração 
nº 8219/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 27210/2012
NoME do iNfrator: aNtÔNio JoÃo doraBiato
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração nº 
4906/2012/sEMa/Ur2, ante a incidência da prescrição, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 27218/2012
NoME do iNfrator: aNtÔNio JoÃo doraBiato
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 53, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração nº 
4907/2012/sEMa/Ur2, ante a incidência da prescrição, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 29473/2015
NoME do iNfrator: EdsoN alvEs dos rEis
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 c/c art. 
3°, inciso vii, do decreto federal 6.514/2008.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008 c/c art. 225, §4°, da constituição federal de 1988, em conso-
nância com o art. 70, §1º, da lei federal 9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabili-
dade - sEMas, através de seu titular, determinou o arQUivaMENto dos 
autos (auto de infração nº 3070/2015/GEflor), ante a incidência da pres-
crição intercorrente, nos termos do art. 21, §2°, do decreto federal nº 
6.514/2008, que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos. 



46  diário oficial Nº 35.117 Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

com efeito, MaNtEvE o termo de Embargo tad n° 631/2015/GEflor, 
como medida acautelatória de preservação e recuperação da área destruí-
da, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 5603/2015
NoME do iNfrator: JosÉ catUNda fErNadEs JUNior
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995 c/c art. 
3°, inciso vii, do decreto federal n° 6.514/2008.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008 c/c art. 225, §4°, da constituição federal de 1988, em conso-
nância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração 
nº 2884/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput, do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 20704/2016
NoME do iNfrator: MarcUs viNiciUs saNtaNa Passos
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração 
nº 3681/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput, do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 14566/2016
NoME do iNfrator: JosÉ carlos roMa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 53 do decreto federal 
n° 6.514/2008, em consonância com o art. 70, §1°, da lei federal nº 
9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração 
nº 3564/2016/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do art. §1° e caput, do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
Processo: 5599/2013
NoME do iNfrator: fraNcisco roBsoN Passos da costa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEGais iNfriNGidos: art. 47, §1°, do decreto federal n° 
6.514/2008 e iN 01/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal 
nº 9.605/1998 e 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEito o auto de infração nº 
5928/2013/GErad, ante a incidência da prescrição da pretensão execu-
tória, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e súmula 
467, do superior tribunal federal, o que tornou o auto em comento inca-
paz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades 
legais.

Protocolo: 853434

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

reGiMeNto iNterNo do coNseLHo Gestor da reserVa de de-
seNVoLViMeNto sUsteNtÁVeL caMPo das MaNGaBas e reFÚ-
Gio da Vida siLVestre Padre sÉrGio toNetto .

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

art. 1º - o conselho Gestor da reserva de desenvolvimento sustentável 
campo das Mangabas e refúgio da vida silvestre Padre tonetto – rds/
rEvis, criado pela Portaria Nº 796 de 23 de novembro de 2021, de 
caráter deliberativo é uma entidade voltada para a orientação das atividades 
desenvolvidas na rds/rEvis, 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° 1.567, de 17 de junho de 2016.
art. 3º - a sede executiva do conselho será a sede da Gerência admi-
nistrativa da região Nordeste do idEflor-Bio, localizada no município 
de Maracanã, podendo qualquer instituição membro sediar as reuniões, 
a critério do Presidente, devendo esta colocar à disposição do conselho 
infra-estrutura de apoio para a realização dos trabalhos. as reuniões serão 
realizadas preferencialmente no município de Maracanã/Pa, podendo ser 
presencial ou on-line.

art. 4º - os objetivos do conselho da rds/rEvis, resguardados os precei-
tos da legislação específica, são:
• - 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;
• - Garantir a gestão e o planejamento integrados e participativos da RDS/
rEvis, de forma propositiva envolvendo os diversos grupos da sociedade 
civil organizada e do poder público;
• - Agregar apoio político e institucional para promover a gestão e o plane-
jamento da RDS/REVIS; e
• - Contribuir para o aperfeiçoamento da Gestão Participativa das demais 
Unidades de conservação, no que couber, nos níveis: federal, Estadual e

caPÍtULo ii das atriBUiÇÕes
art. 5º - as atribuições do conselho da rds/rEvis são:
• - Elaborar o seu Regimento Interno, no prazo de noventa dias, contados 
da sua instalação;
• – Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Ma-
nejo da Unidade de Conservação, garantindo o seu caráter participativo;
• - Propor e encaminhar programas, sub-programas e projetos constantes 
no Plano de Manejo, e atividades relacionadas a rds/rEvis, garantindo 
uma gestão participativa e fomentando a integração com as demais Ucs da 
região costeira do Pará, no âmbito ambiental;
• - Propor critérios e procedimentos técnico-científicos para direcionar 
ações de proteção ambiental e de desenvolvimento econômico, social, cul-
tural e científico, de forma sustentável, na RDS/REVIS;
• - Consultar e convidar técnicos especializados nas áreas de educação, 
turismo, saúde, pesquisa, extensão, fomento, segurança, jurídica e outras 
para assessorá-lo, quando necessário;
• - Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de 
impacto relevante na RDS/REVIS;
• - Contribuir para a divulgação de ações promissoras desenvolvidas na 
RDS/REVIS, que possam servir de subsídios para futuras ações;
Parágrafo Único - Em todas as decisões do conselho deverão ser obser-
vadas as normas e leis relacionadas com as reservas de desenvolvimento 
florestal e refúgios da vida silvestre e Políticas de Meio ambiente vigen-
tes, inclusive as específicas do da RDS/REVIS estabelecidas 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:
• - manifestar-se sobre assuntos de interesse da Unidade de Conservação
• - 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;
• - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da Unidade de Conser-
vação, promovendo ampla discussão sobre seus objetivos ambientais e 
sociais, bem como sobre a gestão da Unidade;
• - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa 
e de desenvolvimento socioambiental, ações de conservação, pesquisa, 
educação ambiental, proteção, controle, monitoramento e manejo que pro-
movam a conservação dos recursos naturais da Unidade de conservação, 
sua Zona de Amortecimento ou território de influência;
• - propor aos órgãos competentes ações ou políticas públicas de qualidade 
de vida e apoio ao extrativismo às populações tradicionais beneficiárias da 
Unidade de Conservação;
• - incentivar, no que couber, as populações tradicionais a buscarem sua 
organização formal perante a sociedade;
• - oficializar os resultados das deliberações de relevante interesse público 
por meio de resoluções, registradas em ata da reunião correspondente;
• - promover ampla discussão sobre a efetividade da Unidade de Conser-
vação e as iniciativas para sua implementação;
• - formalizar recomendações e moções, registradas em ata de reunião 
correspondente; XI - acompanhar e propor ações para a elaboração, imple-
mentação, monitoramento, avaliação e revisão dos instrumentos de gestão 
da Unidade de Conservação, em especial os Planos de Gestão;
• - estabelecer mecanismos de tomada de decisão que assegurem a efetiva 
participação da sociedade na gestão da Unidade de Conservação;
• - propor formas de gestão e resolução de conflitos em articulação com 
os setores envolvidos;
Xiv - debater as potencialidades de manejo dos recursos naturais da Uni-
dade de conservação, com ênfase na implementação de iniciativas sus-
tentáveis, 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.
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 promoção pessoal, para fins comerciais ou para quaisquer 
outras finalidades.
art. 9° - a ocorrência de uma ou mais infrações previstas no artigo an-
tecedente deverá ser levada ao conhecimento de qualquer membro do 
conselho Gestor, que submeterá o caso à assembleia Geral.
Parágrafo Único - comprovada a infração, a assembleia Geral deverá so-
licitar à entidade representada pelo membro infrator que o substitua de 
imediato.
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caPÍtULo iV
Seção I

da coMPosiÇÃo
art. 10º - o conselho da rds/rEvis 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 da rds/reVis
art.12º - compete ao Presidente do conselho:
I - Convocar e presidir as Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias; 
II - Acionar as Câmaras Técnicas;
• - Assinar documentos e representar o Conselho perante a sociedade civil 
e órgãos do poder público;
• - Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento; V – Resolver 
questões de ordem nas assembleias gerais
• - Estabelecer a ordem do dia, bem como, determinar as execuções das 
deliberações do plenário através da secretaria administrativa;
• - 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;
• - Tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação em 
reunião extraordinária da assembleia Geral, convocada imediatamente à 
ocorrência do fato;
• - Na ausência do Secretário Administrativo e de seu suplente nas reu-
niões do conselho, indicar entre os membros do conselho presentes um 
substituto;
• - Votar como membro do Conselho e exercer o voto de qualidade;
• – 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 representante do idE-
flor-Bio e em sua ausência ou impedimento será substituído por seu su-
plente.
art. 13º - são atribuições da secretaria administrativa:
• - Lavrar as Atas das reuniões da Assembleia Geral e distribuí-las após 
cada reunião;
• - Redigir correspondências, relatórios, comunicados e demais documen-
tos necessários, mediante aprovação do Presidente do Conselho;
• - Receber todas as correspondências e documentos endereçados ao Conselho 
e encaminhá-los ao Presidente do Conselho, para as providencias necessárias;
• - Manter atualizado e organizado o arquivo de documentos e correspon-
dências do Conselho;
• - Divulgar para a sociedade as informações, decisões e ações do Conse-
lho após apreciação da Presidência;
• - Adotar as medidas necessárias para o funcionamento do Conselho e dar 
encaminhamento às deliberações do plenário;
• - Dar publicidade às decisões do Conselho Gestor, com prazo determina-
do em ata; Parágrafo Único - A Secretaria Executiva será ocupada prefe-
rencialmente por servidor do idEflor-Bio.
art. 14º - compete às câmaras técnicas:
• - Estudar, analisar, emitir parecer e elaborar projetos e matérias subme-
tidas à sua apreciação, expressos em documentos ou relatórios;
• - Proporcionar o suporte técnico e científico necessários às decisões da 
RDS/REVIS 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 
Unidade de conservação.
• 2º - Os componentes das câmaras técnicas deverão estar regularizados 
junto ao seu Conselho Profissional e não poderão ser membros do Conselho.
• 3° - 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.
• 4º - Os integrantes de cada Câmara Técnica serão indicados no seu ato 
de criação;
• 5º - Cada Câmara Técnica terá um Coordenador, eleito entre seus mem-
bros, ao qual caberá agendar e convocar reuniões e relatá-las à secretaria 
Administrativa;
• 6° - O Coordenador da Câmara Técnica deverá submeter ao plenário 
os pareceres e demais manifestações para apreciação, considerações e 
aprovações.
art. 15º - a assembleia Geral é a instância soberana do conselho da rds/
rEvis sendo composto pelos conselheiros indicados pelas instituições, asso-
ciações e organizações elencadas na Portaria de composição e a ela compete:
• - Apoiar, orientar e acompanhar o desenvolvimento de programas, pro-
jetos e atividades ligadas a rds/rEvis de forma a harmonizar e compati-
bilizar suas ações;
• - Acompanhar a elaboração, implementação e a revisão do Plano de Ma-
nejo; III - Zelar pelo cumprimento do Plano de Manejo da RDS/REVIS;
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 por quaisquer dos seus membros;
Vl - Deliberar sobre a inclusão ou exclusão de membros;
Vll - Aprovar e alterar, quando necessário, o Regimento Interno;
VIll - Outras atribuições previstas neste Regimento;

caPÍtULo V das reUNiÕes
art. 16º - o conselho da rds/rEvis, juntamente com suas instâncias, 
reunir-se-ão ordinariamente a cada 06 (seis) meses, extraordinariamente, 
sempre que necessário. as assembleias ordinárias serão convocadas pelo 
Presidente do conselho por meio de convocação formal aos membros do 
conselho (ofício, correio eletrônico, etc.) encaminhado até 10 (dez) dias 
corridos antes da data de sua realização, contendo o local, data, horário e 
pauta para discussão;
• - As Assembleias extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do 
conselho por meio de convocação formal aos membros do conselho (ofí-
cio, correio eletrônico, etc.) até 48 horas antes da data de sua realização, 
contendo o local, data, horário e pauta para discussão;
• - As Assembleias extraordinárias poderão ser solicitadas por dois terços 
dos membros do conselho, desde que encaminhadas, indicando os motivos 
da solicitação, à Presidência do Conselho e convocadas pelo Presidente;
• – As Assembleias extraordinárias terão que ser realizadas num prazo 
mínimo de 20 (vinte) dias corridos a partir da data da solicitação;
• - A não realização da reunião será registrada em Ata da reunião subse-
qüente, sendo que o não comparecimento dos membros, deverá ser jus-
tificado;
• 1º - As reuniões devem ser públicas, com pauta pré-estabelecida no ato 
da convocação e realizadas em local de fácil acesso.
• 2º - As reuniões da Assembleia Geral terão início, respeitando o número 
de membros presentes, de acordo com a seguinte ordem de abertura:
1. Em primeira convocação, com presença de pelo menos metade mais um 
de seus membros;
2. Em segunda convocação com 30 minutos, após a primeira convocação, 
com presença de pelo menos dois terço de seus membros;
3. Em terceira convocação com 15 minutos após a segunda convocação, 
com pelo menos um terço de seus membros;
4. 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
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 da rds/rEvis 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 entidades 
envolvidas nas questões da rds/rEvis, e ainda colocadas à disposição 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 direito a 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 má-
ximo de inscritos e 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 Pre-
sidência e a secretaria administrativa poderão juntá-las em uma única 
proposta 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 da rds/rEvis a 
instituição ou organização que:
• - deixar de comparecer a três assembleias convocadas a qualquer titulo 
consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa aceita pela Presidên-
cia do Conselho e Assembleia Geral;
• - manifestar-se publicamente de forma que, por algum motivo, possa 
denegrir, perante a opinião pública, a imagem da rds/rEvis:
• - solicitar oficialmente ao Presidente do Conselho seu descredenciamento;
• – Em caso de morte ou condenação após trânsito em julgado na esfera
• 1º - A falta do representante da instituição membro será comunicada ao 
gestor da mesma por escrito pelo Presidente do conselho.
• 2º - A justificativa de falta deverá ser feita por escrito ao Presidente do 
conselho, pela autoridade máxima da instituição membro.
• 3º - Será solicitada a substituição do representante de instituição mem-
bro do conselho ou de seu suplente, quando.
1. For descredenciado pela Instituição que representa;
2. a critério da assembleia Geral, cometer falta grave por ocasião de sua 
atuação no
• 4º - A perda do mandato do membro do Conselho da RDS/REVIS 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 Presiden-
te do conselho para todas as Entidades representadas.
art. 24º - Havendo manifestação de interesse de novas Entidades em par-
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ticipar 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 
efetivadas 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 Presidente do 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 da rds/
rEvis 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 reservas de desenvolvimento florestal e refúgios da vida 
silvestre.
art. 31º – Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 12 de setembro de 2022
Karla Bengtson dielson Nascimento
Presidente idEflor-Bio  Gerente de Unidade de conservação
Presidente do conselho Gestor  GrNE/dGMUc

Protocolo: 853265
Portaria nº. 674 de 14 de setembro de 2022
designa comissão de fiscalização de contrato administrativo
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, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019 e alterações posteriores.
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
Lei Federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente 
ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do 
contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da lei federal 
nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rEsolvE:
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do con-
trato nº 18/2022 da Empresa NortE tUrisMo EPP, a contar da data de 
assinatura do contrato:

coMissÃo MatrÍcULa
camila Guimarães Garcia soeiro 5953247

Ericka do socorro de lima Barbosa do Nascimento 57176321
larissa américo regis 57201040

art. 2º. são atribuições dos fiscais do contrato que compõe a comissão:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii - fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
III - Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
iv - confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em 
conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando à fatura de 
pagamento a unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
vi - apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
art. 3º. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de Gestão administra-
tiva e financeira - daf, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
art. 4º. revogam-se as disposições em contrário.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Karla lEssa BENGtsoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 853258

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo 
Decreto Estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial 
nº. 33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adjudica-
ção efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão Eletrônico n° 12/2022-ide-
flor-Bio (Processo nº 2022/444880) Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de mobília e equipamentos, a fim de atender as Bases de 
Monitoramento de desembarque Pesqueiro do Mosaico lago de tucuruí, 
conforme disposições do respectivo Plano de aplicação dos recursos de 
compensação ambiental, dos empreendimentos da Eletronorte: 2° Etapa 
a Usina Hidrelétrica de tucuruí – UHE tucuruí e transposição do desnível 
da UHE Tucuruí – Eclusas de Tucuruí, conforme especificação no Anexo I – 
termo de referência do Edital. decide homologar o aludido certame, efetu-
ado sob o critério Menor Preço por item, em favor das seguintes licitantes 
vencedoras relacionadas em epígrafe abaixo:
1-Empresa sofisticatto officE coMErcio dE MovEis E EQUiPaMEN-

tos ltda, cNPJ 44.405.881/0001-04, pelo critério de menor preço no 
item 1, valor total R$ 28.000,00;
2-Empresa i G dos saNtos dE olivEira EirEli, cNPJ 27.363.204/0001-
43, pelo critério de menor preço nos itens 2, 4, 5 e 6, valor total r$ 
17.699,35;
3-Empresa l carvalHo coMErcio E sErvicos EirEli, cNPJ 
20.991.432/0001-19, pelo critério de menor preço no item 3, valor total 
R$ 7.199,00;
4-Empresa licitaPrEMiUM sErvicos E coMErcio ltda, cNPJ 
07.147.983/0001-32, pelo critério de menor preço nos itens 7 e 8, valor 
total r$ 45.195,50.
5-Empresa a f s dE Morais coMErcio, cNPJ 42.545.548/0001-67, pelo 
critério de menor preço nos itens 9 e 10, valor total r$ 42.999,00.
valor Global: r$ 141.092,85
data da Homologação: 14/09/2022
ordenador de despesa
Karla lessa Bengtson
rosiane andrade terra
Pregoeira

Protocolo: 853244

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 673 de 14 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Mosqueiro, de 19 a 23/09/2022:

servidor objetivo
laura dias dos santos, matrícula nº 5800153, ocupante 

do cargo de Gerente. visita técnica de monitoramento para avaliação dos sistemas 
Agroflorestais - SAF´s e viveiros florestais implantados nos 

municípios beneficiados pelo PROSAF.
Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula nº 

57230920, ocupante do cargo de Gerente.
Jaime Wanderley Correa Nonato, matrícula nº 5413214, 

ocupante do cargo de Motorista.
Condução de veículo oficial para locomoção dos servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1167235 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 672 de 14 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Paragominas-Pa, de 19 a 24/09/2022:

servidor objetivo
Jocilete de almeida ribeiro, matrícula n° 57175480, 

ocupante do cargo de Gerente.
realizar marcação de área e piqueteamento na área preparada 
para o plantio do saf e orientação para produção de mudas na 

Aldeia Cajueiro; Monitoramento das atividades do viveiro de 
mudas (orientação para produção de mudas e funcionamento 
do sistema de irrigação) na aldeia teko-haw e orientação das 
atividades de transplantio de mudas, plantio de mudas nos 

quintais na aldeia canindé e orientação sobre adubação, folia, 
coleta e armazenamento de sementes nas 03 aldeias.

Maria Jalva costa Braga, matrícula nº 54197020, ocu-
pante do cargo de assistente social.

cleberson da silva salomão, matrícula n° 57204725, 
ocupante do cargo de técnico em Gestão ambiental.

Marco antônio alves Benevides, matrícula nº 5939589, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial em apoio aos servidores em atividade 
institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1157006 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 598 de 29 de agosto de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de santarém e oriximiná-Pa, de 24/08 a 15/09/2022:

servidor objetivo

deoclécio Neves cordeiro Junior, matrícula nº 54197969, 
ocupante do cargo de técnico de Planejamento e Gestão 

em turismo.

Garantir de forma compartilhada com o 1°ciPaMB, a 
Prefeitura Municipal de Óbidos e a fUNai, o acesso seguro 

aos extrativistas na reabertura da flota do trombetas, dando 
cumprimento aos protocolos definidos conjuntamente entre 

essas instituições.

ii – conceder 22,5 (vinte e duas e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o 
processo nº 2022/1026600 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 853532
 
Portaria Nº. 686 de 15 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.
rEsolvE:
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de salinópolis-Pa, de 15 a 17/09/2022:

servidor objetivo

Marcel silva de oliveira, matrícula          nº 5914586, 
ocupante do cargo de Motorista.

acompanhar a Presidente do idEflor-Bio por ocasião de 
participar da 2° reunião  ordinária do conselho Gestor do 

Monumento Natural do atalaia.
 
ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, no valor de r$ 593,45 (quinhentos 
e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), ao servidor acima, 
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conforme o processo nº 2022/1195173 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 
de 24/01/1994.
798933.18.541.1497.8933.0000-3.33.90.14..............….......... r$ 593,45
cPf: 827.138.632-87
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Portaria nº. 687 de 15 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.
rEsolvE:
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de salinópolis-Pa, de 15 a 17/09/2022:

servidor objetivo
Karla Lessa Bengtson, matrícula  nº 5560918, ocupante do 

cargo de Presidente.
Participar da 2° reunião ordinária do conselho Gestor do 

Monumento Natural do atalaia.
 
ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, no valor de r$ 690,17 (seis-
centos e noventa reais e dezessete centavos), a servidora acima, confor-
me o processo nº 2022/1195094 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
798933.18.541.1497.8933.0000-3.33.90.14.......................... r$ 690,17 
cPf: 381.572.922-04
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ridivaN clairEfoNt dE soUZa MEllo NEto 
diretor de Gestão administrativo e financeiro

Protocolo: 853819

Portaria nº. 688 de 15 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.
rEsolvE:
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de salinópolis-Pa, no dia 16/09/2022:

servidor objetivo
ivana Passos de Melo antunes costa, matrícula nº 

5902555, ocupante do cargo de Procurador fundacional. Participar da 2° reunião ordinária do conselho Gestor do 
Monumento Natural do atalaia.diana castelo Monção de souza, matrícula nº 7001229, 

ocupante do cargo de Procurador fundacional.
Weliton Carlos Ramalho, matrícula  nº 5923530, ocu-

pante do cargo de Motorista.
conduzir servidoras do idEflor-Bio para participarem da reu-

nião do conselho Gestor no Monumento Natural do atalaia.
 
ii - conceder 0,5 (meia) diária, no valor de r$ 118,69 (cento e dezoito re-
ais e sessenta e nove centavos), aos servidores acima, conforme o proces-
so nº 2022/1186134 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
798689.18.541.1497.8933.0000-3.33.90.14..............….......... r$ 237,38
cPf: 923.033.072-87
cPf: 517.368.372-49
cPf: 007.345.232-70
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 853826

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 35.113 de 13/09/2022 - 
Protocolo: 851511
onde lê-se: didática e Planejamento e avaliação Educacional em segurança Pública.
Leia-se: Planejamento e avaliação Educacional em segurança Pública.

Protocolo: 853793

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 194/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 156/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina didática e Metodologia 
de Ensino superior, para o curso de Especialização em docência do Ensino 
superior em segurança Pública, aprovado pela resolução nº 417/2022 - 
coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 478/2022-coNJUr
data de assinatura: 12 de setembro de 2022
valor Global: r$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 12/09/2022

Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública; Fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: lENo Marcio Barros do carMo
cPf: 766.799.936-87
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 853790
coNtrato adMiNistratiVo Nº 193/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 155/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Princípios de Gestão de 
Ensino em segurança Pública, para o curso de Especialização em docência 
do Ensino superior em segurança Pública, aprovado pela resolução nº 
417/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 479/2022-coNJUr
data de assinatura: 12 de setembro de 2022
valor Global:r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 12/09/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública; Fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: Marco aNtÔNio rocHa dos rEMÉdios
cPf: 374.404.972-87
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 853791
coNtrato adMiNistratiVo Nº 192/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 154/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Planejamento e ava-
liação Educacional em segurança Pública, para o curso de Especialização 
em docência do Ensino superior em segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 417/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 477/2022-coNJUr
data de assinatura: 12 de setembro de 2022
valor Global: r$2.100,00 (dois mil e cem reais).
vigência: 06 (seis) meses, com início em 12/09/2022
Programação orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública; Fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
contratado: carla cristiNa arrUda fraNÇa do carMo
cPf: 001.836.352-05
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 853788
coNtrato adMiNistratiVo Nº 196/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 158/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de presta-
ção de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ati-
vidades educacionais como docente da disciplina Gestão de Processos, na 
modalidade presencial, nas turmas a e B, para o curso superior de Polícia 
e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 
e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 474/2022-coNJUr
data de assinatura: 12 de setembro de 2022
valor Global: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).
vigência: 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias, com início em 12/09/2022 
e término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública.; 21.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; Fonte: 0101.
contratado: rUY cElso loBato dos saNtos
cPf: 218.334.862-34
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 853785
coNtrato adMiNistratiVo Nº 195/2022-seGUP
Exercício: 2022
origem: inexigibilidade de licitação nº 157/2022
objeto: constitui objeto do presente instrumento a contratação de pres-
tação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como docente da disciplina Geopolítica amazônica 
e Grandes Projetos, na modalidade presencial, nas turmas a e B, para o 
curso superior de Polícia e Bombeiros Militar - csPBM/2022, aprovado pela 
resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNsUP.
fundamentação legal: Parecer Jurídico nº 475/2022-coNJUr
data de assinatura: 12 de setembro de 2022
valor Global: r$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
vigência: 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias, com início em 12/09/2022 
e término dia 30/12/2022.
Programação orçamentaria: 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública.; 21.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; Fonte: 0101.
contratado: faBriNi QUadros BorGEs
cPf: 620.467.302-59
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - sEcrEtá-
rio adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa

Protocolo: 853782
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terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 163/2021-seGUP/Pa
Processo nº 2021/515075
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico nº 015/2021-sEGUP/Pa
objeto: termo aditivo para prorrogação da vigência e do prazo de exe-
cução do contrato por mais 30 (trinta) dias, a contar de 10/09/2022 e 
término em 09/10/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 496/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de setembro de 2022.
vigência: 10/09/2022 a 09/10/2022.
contratada: rEvErsa aMBiENtal sErvicos E colEtora dE rEsidUos EirEli
cNPJ: 27.208.498/0001-39
Endereço: com sede à Estrada santana do aura, sN°, bairro: águas lindas, 
cidade: ananindeua/Pa, cEP 67033-765.
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 853594
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 165/2021-seGUP/Pa
Processo nº 2021/515075
Exercício: 2022
origem: Pregão Eletrônico nº 015/2021-sEGUP/Pa
objeto: termo aditivo para prorrogação da vigência e do prazo de exe-
cução do contrato por mais 30 (trinta) dias, a contar de 10/09/2022 e 
término em 09/10/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 497/2022-coNJUr
data de assinatura: 06 de setembro de 2022.
vigência: 08/09/2022 a 07/10/2022.
contratada: XiNGU sErvicos E solUcoEs aMBiENtais ltda
cNPJ: 23.259.429/0001-01
Endereço: sede à rua Boa vista, nº 1388, Bairro: Boa vista, cidade: Mari-
tuba/Pa, cEP  67.202-015.
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 853611

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
após a constatação da regularidade dos atos procedimentais pela autorida-
de competente deste fisP, a dPc rENata GUrGEl saNtos BorGEs, dire-
tora e ordenadora de despesas do fisP, HoMoloGa o procedimento licita-
tório 2022/516204, na modalidade Pregão eletrônico nº 09/2022-fisP, que 
tem como objeto aquisição de 100 (cem) macacões, 100 (cem) luvas e 100 
(cem) bonés para voo, para atender às necessidades do Grupamento aéreo 
de segurança Pública do Pará – GraEsP/sEGUP-Pa, a empresa MYo2 so-
lUÇÕEs EM saÚdE iNdÚstria EirEli, vencedora do item 1, com o valor 
total de r$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), referente à aquisição 
de 100 (cem) macacões. dPc rENata GUrGEl saNtos BorGEs/diretora 
e ordenadora de despesa do fisP.

Protocolo: 853634

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1661/2022 –saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de servidores da sEsPa.
ProcEsso: 2022/1164965
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 02 à 03.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor (Es): carlos alBErto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
artHUr cEZar aNaissi dE MoraEs, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1662/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1157130
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MocaJUBa/Pa
PErÍodo: 10 à 11.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor (Es): lUis JorGE lEal GoNÇalvEs, Mf: 5156645
GiovaNa rodriGUEs E silva, Mf: 5956793
carla rosiMar PiNto costa, Mf: 5902620
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1663/2022 –saGa
oBJEtivo: Para realizar o transporte de servidores da sEaP.
ProcEsso: 2022/1160980
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): altaMira/Pa
PErÍodo: 06 à 07.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor (Es): lEoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
artHUr cEZar aNaissi dE MoraEs, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1664/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1172102
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad

MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): caPaNEMa/Pa
PErÍodo: 13.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErvidor (Es): cB PM EMErsoN sidNEY PiNto lEÃo, Mf: 57222113-1
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErvidor (Es): fraNcisco assis dE frEitas NEto, Mf: 57196690
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1665/2022 –saGa
oBJEtivo: Para cumprir escala de serviço na Base do GraEsP.
ProcEsso: 2022/1163003
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria Nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21.08 à 02.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 13(treze) de alimentação e 12(doze) de pousada
sErvidor (Es): caP PM fraNcisco JosÉ castro dE soUZa, Mf: 5196604-1
MaJ BM ZilvaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
sGt PM MaNoEl Maria GoNÇalvEs dias, Mf: 57852431-1
sGt PM BrUNo lEoNardo dE fraNÇa GasPar, Mf: 57199641-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 853711

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de retoMada de LicitaÇÃo
Tomada de Preços nº 07/2022-FISP.
o fundo de investimento de segurança Pública - fisP, através da comissão 
de licitação, devidamente designada pela Portaria Nº 005/2022-fisP, de 
18/03/2022, tendo em vista o que consta do Processo n° 2022/365440, 
avisa aos interessados que será rEtoMado o cErtaME que foi suspenso 
no dia 02/09/2022, da tomada de Preços N° 07/2022-fisP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução de obra de rEforMa da dElEGacia 
da Policia civil dE afUá/Pa, com fornecimento de mão-de-obra e 
materiais, conforme condições e exigências impostas no edital e seus anexos.
Belém/Pa, 15 de setembro de 2022
a comissão

Protocolo: 853801

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de Falecimento nº 054/2022 – cVP/4
o coMaNdaNtE GEral da PolÍcia Militar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; Considerando que o 1º SGT 
PM rr rG 9338 arMaNdo sÉrGio PiNto BENcHiMol, faleceu na cidade 
de Belém/Pa, na data 27 de agosto de 2022, conforme cópia da certidão 
de Óbito n° 066852 01 55 2022 4 00062 116 0054996 76, expedida pelo 
registro civil das Pessoas Naturais, no dia 30 de agosto de 2022, apresen-
tada e arquivada no cvP, rEsolvE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de veteranos o 1º sGt PM rr rG 9338 ar-
MaNdo sÉrGio PiNto BENcHiMol, em virtude do seu falecimento na 
data 27 de agosto de 2022;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a contar do dia 27 de agosto de 2022 e revoga as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 15 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JUNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 853346
Portaria Nº 3038/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNtE GEral da Policia Militar do Estado do Pará, 
no exercício da atribuição prevista no artigo 8°, inciso viii, da lei 
complementar Estadual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 
399/2022-corGEral, de 13 de setembro de 2022, que anexa a certidão de 
trânsito em Julgado administrativo, em que o corregedor Geral da PMPa, 
certifica que a Decisão Administrativa do Recurso de Reconsideração de Ato 
referente ao Processo Administrativo Disciplinar Simplificado de PORTARIA 
Nº 004/2020-corcPr ii, transitou em julgado na administração pública 
militar em 02 de dezembro de 2021, com a publicação no aditamento ao 
Boletim Geral nº 222, de 02 de dezembro de 2021, a qual indica a punição 
de licENciaMENto a BEM da disciPliNa ao sd PM rG 40829 EdsoN 
LUIS SOUSA RODRIGUES FILHO (PAE Nº 2022/1178644);
rEsolvE:
art. 1º licENciar a BEM da disciPliNa da Polícia Militar do Pará, o sd 
PM rG 40829 EdsoN lUis soUsa rodriGUEs filHo, matrícula funcional nº 
4219346/1, por decisão administrativa referente ao Processo administrativo 
Disciplinar Simplificado de PORTARIA Nº 004/2020-CorCPR II.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o sd PM rG 40829 EdsoN lUis soUsa 
rodriGUEs filHo, providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º determinar ao comandante do 33º BPM, o recolhimento de sua 
cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento ao 
departamento Geral de Pessoal da PMPa.
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art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 15 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 853126

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo do 1º terMo aditiVo reFereNte ao 
c.a Nº 085/2021– ccc/PMPa
PUBLicaÇÃo No doe Nº:35.094 do dia 29/08/2022, Prot. Nº 845005
oNde se LÊ: viGÊNcia: 24/08/2022 a 23/08/2023
Leia-se: viGÊNcia: 25/08/2022 a 24/08/2023
ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior.

Protocolo: 853236

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 29/2022 – dl/PMPa. Órgão: PolÍcia Militar do 
Pará. objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para aquisição de mobília, equipamentos eletrônicos, didáticos e 
funcionais, com o objetivo de equipar as unidades operacionais da PM/Pa 
para o desenvolvimento das atividades do ProGraMa PMZito, da Polícia 
Militar do Estado do Pará, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas estabelecidas neste instrumento.
data e hora de abertura: 28/09/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras. Belém-Pa, 15 de setembro de 2022. JacQUEliNE da triNdadE 
saNtiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PrEGoEira

Protocolo: 853781

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 59/2022/dL/PMPa
Pae 2022/715985
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.054.994/0001-42, e a contratada, cBc – coMPaNHia BrasilEira dE 
cartUcHos, inscrita sob o cNPJ nº 57.494.031/0001-63.
do oBJEto: aquisição de munições para repor o estoque do almoxarifado 
central para atender as necessidades desta PMPa.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, i, conside-
rando a exclusividade do fornecimento do material, conforme documenta-
ção comprobatória constante nos autos.
valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1502 - Segurança Pública; 
ação(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança 
Pública; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.05 - Explosivos e Munições; PI: 
1050008832C; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Próprio);
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 15 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 853794
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 58/2022/dL/PMPa
Pae Nº 2022/1055010
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994-0001-42, e os contratados:

cUrso de ForMaÇÂo de oFiciais – cFo 2022-2023 (2° Período)
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

sUPErvisor dE Polo fraNcisco cElso dE liMa MacHado 570.510.892.34 r$ 14.400,00
ordEM UNida ii adiNÔr JosÉ alfaia fErrEira filHo 915.775.192-72 r$ 5.600,00
ordEM UNida ii Marcos corrEia dos saNtos 740.048.672-15 r$ 5.600,00
ordEM UNida ii alEXaNdrE riBEiro EllErEs 904.893.652-72 r$ 2.800,00

dEoNtoloGia, cÓdiGo dE Ética 
E disciPliNa Policial Militar fáBio ricardo valcácio dos saNtos 511.881.122-87 r$ 4.200,00

dEoNtoloGia, cÓdiGo dE Ética 
E disciPliNa Policial Militar adriaNo NaZarENo GÓEs da silva 889.710.232-87 r$ 8.400,00

dEoNtoloGia, cÓdiGo dE Ética 
E disciPliNa Policial Militar fáBio JosÉ loPEs saMPaio 944.731.022-20 r$ 8.400,00

coMUNicaÇÃo EM dEfEsa social alEtHEa Maria caroliNa salEs BErNardo 879.537.142-72 r$ 7.200,00
coMUNicaÇÃo EM dEfEsa social GEYsa Matos corrÊa 749.677.542-87 r$ 4.200,00

iNGlÊs alEXaNdrE riBEiro EllErEs 904.893.652-72 r$ 7.000,00
PlaNEJaMENto oPEracioNal 

aPlicado aNtÔNio vicENtE da silva NEto 429.970.382-00 r$ 4.200,00

PlaNEJaMENto oPEracioNal 
aPlicado lUiZ octávio liMa raYol 352.444.612-49 r$ 2.800,00

cEriMoNial, Protocolo E Eti-
QUEta social GEYsa Matos corrÊa 749.677.542-87 r$ 4.200,00

cEriMoNial, Protocolo E Eti-
QUEta social isMaEl da silva Barros 764.464.412-15 r$ 2.800,00

dirEito PENal Militar ivaNildo fErrEira alvEs 186.385.032-53 r$ 9.600,00
dirEito PENal Militar EddiENE rosaNNE liMa rodriGUEs 023.520.632-64 r$ 8.400,00
dirEito PENal Militar aMÉrico valEriaNo dE sENa foNsEca 185.864.222-15 r$ 4.200,00
lEGislaÇÃo EsPEcial tHiaGo JosÉ XiMENEs MacHado 521.041.412-49 r$ 14.400,00
lEGislaÇÃo EsPEcial MisaEl dE JEsUs vUlcÃo dE aNdradE 751.647.362-68 r$ 8.400,00

MEtodoloGia ciENtÍfica i JoÃo fraNcisco Garcia rEis 094.055.502.68 r$ 2.700,00
MEtodoloGia ciENtÍfica i sÔNia da costa Passos 562.870.702-34 r$ 5.400,00
MEtodoloGia ciENtÍfica i JosivaNE do carMo caMPos 751.647.442-87 r$ 5.400,00
dirEito ProcEssUal PENal 

Militar ivaNildo fErrEira alvEs 186.385.032-53 r$ 9.600,00

dirEito ProcEssUal PENal 
Militar EddiENE rosaNNE liMa rodriGUEs 023.520.632-64 r$ 8.400,00

dirEito ProcEssUal PENal 
Militar aMÉrico valEriaNo dE sENa foNsEca 185.864.222-15 r$ 4.200,00

PoliciaMENto coMUNitário HÉlio PaiXÃo dE MoraEs 629.741.142-53 r$ 14.400,00
PoliciaMENto coMUNitário arMaNdo JofrE soUZa dE liMa 712.064.692-34 r$ 8.400,00

olPM ii ricardo aNdrÉ BilÓia da silva 630.844.062-00 r$ 14.400,00
olPM ii raQUEl fraNÇa rUfiNo BarGEs 426.613.402-97 r$ 8.400,00

criMiNoloGia aPlicada a sEGU-
raNÇa PÚBlica alEtHEa Maria caroliNa salEs BErNardo 879.537.142-72 r$ 7.200,00

criMiNoloGia aPlicada a sEGU-
raNÇa PÚBlica lUiZ NEstor sodrE da silvEira 513.996.523-20 r$ 4.800,00

dEfEsa Policial Militar ii WALDOMIRO SERAPHICO DE ASSIS CARVALHO 
NEto 392.903.792-00 r$ 10.500,00

dEfEsa Policial Militar ii diEGo rodriGUEs dos saNtos 882.618.322-87 r$ 7.000,00
trEiNaMENto fÍsico Militar ii EdUardo cElso da silva farias 593.495.812-72 r$ 5.600,00
trEiNaMENto fÍsico Militar ii JÚlio ildEfoNso daMascENo fErEira 414.412.142-91 r$ 5.600,00
trEiNaMENto fÍsico Militar ii JoÃo Batista PiNHEiro 368.700.992-00 r$ 5.600,00
trEiNaMENto fÍsico Militar ii allaN tHYaGo saNtos do NasciMENto 926.363.572-20 r$ 11.200,00
arMaMENto, MUNiÇÃo E tiro ii alaN raYol da cUNHa PaEs 518.054.052-68 r$ 3.150,00
arMaMENto, MUNiÇÃo E tiro ii JosÉ dE JEsUs PalHEta JÚNior 402.117.702-72 r$ 3.150,00
arMaMENto, MUNiÇÃo E tiro ii GilMar MENdEs cavalcaNtE 943.179.505-10 r$ 3.150,00
arMaMENto, MUNiÇÃo E tiro ii rUsiMÜllEr PErEira dE soUsa 920.067.602-20 r$ 3.150,00
arMaMENto, MUNiÇÃo E tiro ii MaUro atHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 3.150,00

tiro Policial ii alaN raYol da cUNHa PaEs 518.054.052-68 r$ 2.800,00
tiro Policial ii JosÉ dE JEsUs PalHEta JÚNior 402.117.702-72 r$ 2.800,00
tiro Policial ii GilMar MENdEs cavalcaNtE 943.179.505-10 r$ 2.800,00
tiro Policial ii rUsiMÜllEr PErEira dE soUsa 920.067.602-20 r$ 2.800,00
tiro Policial ii MaUro atHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 2.800,00

atENdiMENto PrÉ-HosPitalar E 
rEsGatE ii Marco roGÉrio sciENZa 012.825.791.18 r$ 2.100,00

atENdiMENto PrÉ-HosPitalar E 
rEsGatE ii clEYBisMar BEGot da rEssUrrEiÇÃo 586.339.442-00 r$ 4.200,00

atENdiMENto PrÉ-HosPitalar E 
rEsGatE ii isis KElMa fiGUEirEdo dE araÚJo 685.902.102-00 r$ 4.800,00

oPEraÇÕEs Policiais MilitarEs 
EM árEa UrBaNa E árEa dE 

sElva ii
HEltoN PiNHEiro da rocHa 720.149.462-72 r$ 8.400,00

oPEraÇÕEs Policiais MilitarEs 
EM árEa UrBaNa E árEa dE 

sElva ii
adlEr PiNHEiro BraGa 005.016.692-13 r$ 12.600,00

EstáGio sUPErvisioNado MaUro atHaYdE riBEiro 009.484.052-01 r$ 5.250,00
EstáGio sUPErvisioNado EliZaNGEla costa NoGUEira 701.586.572-68 r$ 5.950,00
EstáGio sUPErvisioNado sUZaNNE saNtos dE soUsa 994.518.322-20 r$ 5.250,00
EstáGio sUPErvisioNado adiNÔr JosÉ alfaia fErrEira filHo 915.775.192-72 r$ 8.400,00
EstáGio sUPErvisioNado JoÃo victor ModEsto dos saNtos 014.848.452-26 r$ 5.950,00
EstáGio sUPErvisioNado Marcos corrEia dos saNtos 740.048.672-15 r$ 5.250,00
EstáGio sUPErvisioNado alEXaNdrE riBEiro EllErEs 904.893.652-72 r$ 5.950,00
EstáGio sUPErvisioNado faGNEr fEliPE silva Batista 011.066.051-01 r$ 5.250,00
EstáGio sUPErvisioNado fáBio JosÉ loPEs saMPaio 944.731.022-20 r$ 5.250,00

PalEstras JosÉ GaldiNo riBEiro filHo 450.712.842-00 r$ 3.500,00
PalEstras vEra rUtH dE carvalHo fidalGo 147.439.062-53 r$ 4.000,00

 

total r$ 387.450,00
valor total coM PatroNal r$ 464.940,00

do oBJEto: contratação de professor e/ou instrutor para ministrar aulas 
no cUrso dE forMaÇÃo dE oficiais - cfo 2022-2023 (2º PErÍodo)
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
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valor EstiMado: r$ 464.940,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil 
e novecentos e quarenta reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1502 - Segurança Pública; Ação 
26/8833 – Formação inicial de Agentes de Segurança Pública; Natureza 
da Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física; 
Plano Interno: 1050008833C; Fonte do Recurso: 0101.
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE-GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 15 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 853772

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/1055010
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 058/2022/dl/PMPa visando a contratação de professor e/
ou instrutor para ministrar aulas no cUrso dE forMaÇÃo dE oficiais - 
cfo 2022/2023 (2º PErÍodo).
valor: r$ 464.940,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil e novecentos 
e quarenta reais).
Belém - Pa, 15 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 853775

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 1070/2022-dF-sUP FUNdos; suprido PaUlo roBErto 
aMaraNtEs JUstiNo olivEira, tEN cEl PM, Mf: 56748401, do efeti-
vo do (a) 21°BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 
(quinze) dias; Valor: R$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1071/2022-dF-sUP FUNdos; suprido carlos alEX 
valiNo fiGUEirEdo, caP PM, Mf: 572220512, do efetivo do (a) 21°BPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 1072/2022-dF-sUP FUNdos; suprido lEoNEl victor 
JardiM da cUNHa, 1° tEN PM, Mf: 541931872, do efetivo do (a) 21°BPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 853585

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4910/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: 
Brasilia-DF; Período: 20 a 23/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: CEL PM José Dilson Melo De Sou-
za Júnior; CPF: 426.627.292-87 ; Valor: R$1.498,14. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4911/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Desti-
no: Tucuruí-PA; Período: 08/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: CEL PM Robinson Augusto Boulhosa Bezerra; CPF: 
319.918.232-15 ; Valor: R$158,26. ORDENADOR: CEL QOPM JOSÉ DIL-
SON MELO DE SOUZA JÚNIOR; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº4912/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Desti-
no: Medicilândia-PA; Período: 11 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Robby Rodrigues Da 
Silva; CPF: 003.270.722-37; Valor: R$1.318,80. SGT PM Paulo Henrique 
De Oliveira Pinto; CPF: 764.036.452-34 ; Valor: R$1.318,80. CB PM Carlos 
Dias Da Silva; CPF: 006.529.742-36; Valor: R$1.266,00. CB PM Bernardi-
no Manoel Da Costa Junior; CPF: 995.827.402-72 ; Valor: R$1.266,00. OR-
DENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4913/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Altamira-PA; Desti-
no: Medicilândia-PA; Período: 06 a 11/09/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Manoel Da Silva E 
Silva; CPF: 696.834.412-20 ; Valor: R$1.318,80. CB PM Jhones Dieglas De 
Sousa; CPF: 935.063.922-04; Valor: R$1.266,00. CB PM Carlos Lemos De 
França; CPF: 000.222.342-25; Valor: R$1.266,00. CB PM Natanael Borges 
Da Resurreição; CPF: 733.924.052-72; Valor: R$1.266,00. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4914/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Desti-
no: Tucuruí-PA; Período: 06/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: CEL PM Robinson Augusto Boulhosa Bezerra; CPF: 
319.918.232-15; Valor: R$158,26. SGT PM Osvaldo Nazareno Rosário Do 
Nascimento; CPF: 430.084.292-20; Valor: R$131,88. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4915/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Conceição Do Ara-
guaia-PA; Destino: Floresta Do Araguaia-PA; Período: 09/09/2022; Quan-
tidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Wellyson Silva 
De Sousa; CPF: 943.431.102-06; Valor: R$141,11. SGT PM Elias Dos San-
tos Bezerra; CPF: 234.773.182-34; Valor: R$131,88. CB PM Paullo Henri-
que Aguiar Alves; CPF: 000.789.342-65; Valor: R$126,60. SD PM Daniel 
Saymo Sousa Dos Santos; CPF: 017.526.232-23; Valor: R$126,60. OR-
DENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4916/22/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: 16 A 19/09/2022; Quantidade de diárias: 04 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Rosinaldo Cardoso 
Sobrinho; CPF: 429.446.512-34; Valor: R$923,16. CB PM Renan Vieira Gi-
bson; CPF: 527.841.422-72; Valor: R$886,20. CB PM Leandro Garcia Pa-
checo; CPF: 723.991.712-68; 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 Nº4917/22/di/dF – objetivo: ações de Polícia Judiciária 
Militar; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bre-
ves-PA; Destino: Curralinho-PA; Período: 12 A 14/08/2022; Quantidade 
de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe 
Diego Lopes Da Silva; CPF: 011.942.612-99; Valor: R$564,44. SGT PM 
Benedito Silva Azevedo; CPF: 367.173.472-87; Valor: R$527,52. ORDENA-
DOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4918/22/di/dF – Objetivo: A Serviço Da Pmpa; FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; 
Destino: Vigia-PA; Período: 25/07/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação; Servidores: TEN CEL PM Marion Gomes De Moraes Martins; 
CPF: 236.038.952-15; Valor: R$131,88. SGT PM Emanoel Silva Do Ama-
ral; CPF: 468.276.092-00; Valor: R$87,04. SGT PM Wallace Rosa Leão; 
CPF: 863.073.202-49; Valor: R$87,04. SD PM Charleni Braga Lima; CPF: 
992.641.612-87; Valor: R$85,72. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4919/22/di/dF – Objetivo: A Serviço Da Pmpa; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Desti-
no: Marabá-PA; Período: 02 a 05/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Albino Rodrigues 
Lima; CPF: 570.126.102-63; Valor: R$949,56. SGT PM Edson Jhonson Fon-
tes De Almeida; CPF: 397.164.812-68; Valor: R$791,28. CB PM Rui Wellin-
gton Da Paixao Amoras; CPF: 746.222.772-04; Valor: R$759,60. ORDENA-
DOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4920/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 22 a 25/07/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
José Maria Balera; CPF: 304.061.292-15; Valor: R$791,28. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4921/22/di/dF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Xinguara-PA; 
Destino: Belém-PA; Período: 14 A 16/04/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Alan Darles 
Vasconcelos Magalhães; CPF: 609.673.662-91; Valor: R$791,30. SGT PM 
Jonas Gomes Pinheiro; CPF: 578.752.272-91; Valor: R$659,40. CB PM 
Wellington Souza De Oliveira; CPF: 006.705.812-40; Valor: R$633,00. OR-
DENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4922/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(Op. Adesão Do Pará 2022); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 12 A 16/08/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM 
Moisés Mendes Da Silva; CPF: 484.651.512-53; Valor: R$1.055,04. ORDENA-
DOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 853518
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 143/cFP/PMPa/sePLad, de 15 de seteMBro de 2022

reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para a 5ª etaPa - 
iNVestiGaÇÃo dos aNtecedeNtes Pessoais

a PolÍcia Militar do Estado do Pará – PMPa e a sEcrEtaria dE 
Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo – sEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter limi-
nar, tornam pública a suspensão da eliminação do candidato, bem como 
a reintegração no certame, na condição “sub judice” e a convocação para 
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a 5ª etapa – investigação de antecedentes e Pessoais do candidato, na 
condição sub judice, do concurso público destinado à admissão ao curso 
de formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, con-
forme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
0272205704, EliMar MacHado dE soUZa (sub judice, ação ordinária nº 
0800009-77.2022.8.14.0070). 
2 da coNVocaÇÃo Para a eNtreGa de certidÃo de aNtece-
deNtes criMiNais 
2.1 fica convocado para a entrega de certidões de antecedentes criminais, 
conforme o item 15.7 “i.1” e “h” do edital de abertura, referente à reali-
zação da 5ª Etapa – investigação dos antecedentes Pessoais, o candidato 
na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte ordem: número de 
inscrição e nome completo.
0272205704, EliMar MacHado dE soUZa (sub judice, ação ordinária nº 
0800009-77.2022.8.14.0070). 
2.2 o candidato deverá entregar as certidões de antecedentes criminais, 
exclusivamente de forma presencial, no dia 23 de setembro de 2022 às 
10h00 na corregedoria da PM - avenida Governador Magalhães Barata 
1005 em frente ao Hospital Ophir Loyola Corregedoria Geral da PMPA – Be-
lém-Pa (cEP 66.060-281) - Na sala da divisão de inteligência. 
3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 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

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 oFiciais – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 69/cFo/PMPa/sePLad, de 15 de seteMBro de 2022
reiNteGraÇÃo e resULtado deFiNitiVo da etaPa de 

aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica
Para caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a PolÍcia Militar do Estado do Pará – PMPa e a sEcrEtaria dE 
Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo – sEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter limi-
nar, tornam pública a suspensão da eliminação do candidato, bem como a 
reintegração no certame, na condição sub judice, e o resultado definitivo 
da 2ª etapa – exame de avaliação psicológica do candidato do concurso 
público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
273100018, EMaNoEl carlos vElasco aZEvEdo NEto (sub judice, 
ação ordinária nº 0813535-46.2021.8.14.0006).
2 do resULtado deFiNitiVo da 2ª etaPa – eXaMe de aVaLia-
ÇÃo PsicoLÓGica
2.1 o candidato, na condição sub judice, que compareceu à etapa de exa-
me de avaliação psicológica e foi considerado recomendado, na seguinte 
ordem: número de inscrição e nome completo. 
2.1.1 cfo/PMPa (sexo masculino) – código 101: 
273100018, EMaNoEl carlos vElasco aZEvEdo NEto (sub judice, 
ação ordinária nº 0813535-46.2021.8.14.0006).
3 dos recUrsos 
3.1 tendo em vista que o candidato foi considerado recomendado na etapa 
de avaliação psicológica, conforme indicado no subitem 2.1, fica o candida-
to dispensado do prazo recursal, tornando-se o resultado acima definitivo 
para esta etapa.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 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: 853822

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato nº 016/2022
Exercício: 2022
objeto: Prestação de serviço de transporte, loja atacadista, e salão de 
festa/recepções
Justificativa: Oferecer aos beneficiários deste Fundo de Assistência Social, 
fornecimento de materiais diversos e prestação de serviços, de forma que 
terão a opção de usar os serviços reembolsáveis do fasPM, ou obter os 
descontos diretamente com a contratada, inclusive pagamento.

valor: Por demanda, para todas as credenciadas até o limite máximo de 
dotação orçamentária, conforme disposto nos itens 2,7,8, do termo de 
referência do Processo licitatório n° 010/2022.
vigência: 29/08/2022 a 28/08/2023
data da assinatura: 29/08/2022
licitação: oriUNdo do ProcEsso N° 010/2022 – fasPM – credencia-
mento N° 002/2022 – cPl/fasPM
Programa: 1502 – segurança Pública
Projeto atividade: 8277 – assistência aos agentes de segurança pública
Elemento de despesa:
339030 – Material de consumo
339032 – Mat. Bens ou serviço de distrib. Gratuita
3339048 – Outros Auxílios financeiros a Pessoa Física
339039 – outros serviços de terceiros Pessoa – Jurídica
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151000000/0351000000
contratada: ParcEria coMErcio E sErviÇos dE coNstrUÇÕEs ltda, 
cNPJ: 15.754.665/0001-68
Endereço: travessa 16, s/N, Umirizal, soure – Pa. cEP: 66870-000
telefone: (91) 98858-1026
ordenador: raUl ZENio GENtil da silva
dirEtor do fasPM.

Protocolo: 853315

.

.

diÁria
.

0Portaria Nº 169/2022/Gab. diretor/fasPM- objetivo. a necessida-
de de deslocar equipe deste fasPM, para divulgar os trabalhos realizados, e 
as demais ações que se encontram em andamentos, para os contribuintes 
residentes na região do salgado fUNdaMENto lEGal: lei. N° 5.119/84: 
origem: Belém/Pa destino: Peixe Boi, Primavera, vizeu e municípios ad-
jacentes, 06 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada na categoria 
“B”; Servidores: CEL RAUL ZÊNIO GENTIL SILVA; CPF: 368.094.382-20, 
no Valor: R$ 1.740,86; SGT SILVIO MAIA BATISTA; CPF:380.601.162-15, 
no Valor R$ 1.450,68; SGT ANA CLÉA DE ALMIDA PRESTES DE LIMA; CPF: 
252.433.902-59, no Valor R$ 1.450,68; ORDENADOR em exercício: MÁR-
CIO CUNHA GOMES; PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05 (CINCO) 
dias aPÓs a data dE rEtorNo.

Protocolo: 853800

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
resULtado do editaL de credeNciaMeNto 

Nº 001/2022 – cPL PMPa
o diretor do fUNdo dE saÚdE dos sErvidorEs MilitarEs do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo 
de credenciamento nº 001/2022 – cPl/PMPa - PaE nº 2022/747880, que 
tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica 
de apoio diagnóstico e terapêutico, aos usuários do fUNsaU e seus 
dependentes, no âmbito da região metropolitana de Belém e nos municípios 
do Estado do Pará, e considerando o disposto no art. 24 da lei federal nº 
8.666/93, bem como a Portaria Nº 007/2022-sEc/fUNsaU
rEsolvE:
01 -  HoMoloGar a decisão adotada pela comissão Especial de 
credenciamento, designada através da Portaria Nº 007/2022-sEc/
fUNsaU, de 20 de junho de 2022, que se manifestou pela possibilidade 
de deferimento do credenciamento da Empresa P.s cElEstiNo EirEli - 
NoME faNtasia: altafisio, cNPJ: 22.665.476/0001-84.
02 - crEdENciar a referida pessoa jurídica para prestar serviços de saúde 
aos usuários deste fundo.
03 -  rEMEtEr este processo ao centro de compras e contratos –ccc, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação efetiva da empresa credenciada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo soUZa dias – cEl QoPM rG 12699
diretor do fUNsaU

Protocolo: 853584
terMo de HoMoLoGaÇÃo

resULtado do editaL de credeNciaMeNto 
Nº 001/2022 – cPL PMPa

o diretor do fUNdo dE saÚdE dos sErvidorEs MilitarEs do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo 
de credenciamento nº 001/2022 – cPl/PMPa - PaE nº 2022/747880, que 
tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica 
de apoio diagnóstico e terapêutico, aos usuários do fUNsaU e seus 
dependentes, no âmbito da região metropolitana de Belém e nos municípios 
do Estado do Pará, e considerando o disposto no art. 24 da lei federal nº 
8.666/93, bem como a Portaria Nº 007/2022-sEc/fUNsaU
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rEsolvE:
01 -  HoMoloGar a decisão adotada pela comissão Especial de 
credenciamento, designada através da Portaria Nº 007/2022-sEc/
fUNsaU, de 20 de junho de 2022, que se manifestou pela possibilidade de 
deferimento do credenciamento da Empresa J.G dos saNtos saatKaMP 
(laBoratÓrio saNtos) cNPJ Nº 22.226.532/0001-84.
02 - crEdENciar a referida pessoa jurídica para prestar serviços de saúde 
aos usuários deste fundo.
03 -  rEMEtEr este processo ao centro de compras e contratos –ccc, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação efetiva da empresa credenciada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo soUZa dias – cEl QoPM rG 12699
diretor do fUNsaU

Protocolo: 853555
terMo de HoMoLoGaÇÃo

resULtado do editaL de credeNciaMeNto 
Nº 001/2022 – cPL PMPa

o diretor do fUNdo dE saÚdE dos sErvidorEs MilitarEs do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, considerando os autos do Processo 
de credenciamento nº 001/2022 – cPl/PMPa - PaE nº 2022/747880, que 
tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação 
de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odontológica 
de apoio diagnóstico e terapêutico, aos usuários do fUNsaU e seus 
dependentes, no âmbito da região metropolitana de Belém e nos municípios 
do Estado do Pará, e considerando o disposto no art. 24 da lei federal nº 
8.666/93, bem como a Portaria Nº 007/2022-sEc/fUNsaU
rEsolvE:
01 -  HoMoloGar a decisão adotada pela comissão Especial de 
credenciamento, designada através da Portaria Nº 007/2022-sEc/
fUNsaU, de 20 de junho de 2022, que se manifestou pela possibilidade 
de deferimento do credenciamento da Empresa soM diaGNÓstico ltda, 
cNPJ 14.005.768/0001-77.
02 - crEdENciar a referida pessoa jurídica para prestar serviços de saúde 
aos usuários deste fundo.
03 -  rEMEtEr este processo ao centro de compras e contratos –ccc, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação efetiva da empresa credenciada.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém-Pa, 01 de setembro de 2022.
ordenador: raiMUNdo aQUiNo soUZa dias – cEl QoPM rG 12699
diretor do fUNsaU

Protocolo: 853570

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 061/cedec de 15 de seteMBro de 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ ori-
XiMiNá, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos 
E doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 47.268,00 (QUarENta E sEtE Mil, dUZENtos E sEssENta E oito 
rEais) para as 39 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 adriaNa MoraEs PErEira 010.982.882-89 r$ 1.212,00
2 aldEisE dos saNtos MarQUEs 754.061.442-00 r$ 1.212,00
3 aNdrivaNE rocHa dE soUZa 047.796.132-05 r$ 1.212,00
4 aNtoNia carlEaNE GoMEs da silva 013.475.032-26 r$ 1.212,00
5 aUZilENE cardoso 913.541.882-68 r$ 1.212,00
6 claUdioNora coElHo dE soUZa 457.761.722-68 r$ 1.212,00
7 clEMilZa dE castro PiNHEiro 484.705.622-15 r$ 1.212,00
8 dilZilEidE viEira dE JEsUs 005.274.332-25 r$ 1.212,00
9 ElivEltoN da coNcEiÇÃo salGado 022.765.592-33 r$ 1.212,00

10 faBiaNa dE soUZa fiGUEirEdo 045.328.142-78 r$ 1.212,00
11 GEssica aGUiar da crUZ 025.067.122-08 r$ 1.212,00
12 iracEMa soarEs dE soUZa 000.106.062-70 r$ 1.212,00
13 JosiMara PErEira da silva 921.711.252-68 r$ 1.212,00
14 JUlia saNtos dE MiraNda 241.925.202-06 r$ 1.212,00
15 lElia Maria soUZa dE olivEira 231.854.062-49 r$ 1.212,00
16 liElZa saNcHEs dE soUZa 024.596.232-83 r$ 1.212,00
17 lorENa silva da crUZ 046.179.602-36 r$ 1.212,00
18 lUciaNE alMEida rocHa 013.792.802-57 r$ 1.212,00
19 MaNoEl BarBosa dos saNtos 691.902.162-53 r$ 1.212,00
20 MarcEla dos saNtos sEiXas costaBilE 899.020.332-53 r$ 1.212,00
21 Maria BENEdita alvEs MarQUEs 414.459.612-53 r$ 1.212,00
22 Maria EliENE caMPos cardoso 951.961.612-87 r$ 1.212,00
23 Maria lUciNEidE rodriGUEs fErNaNdEs 334.848.562-20 r$ 1.212,00
24 Maria MarQUEs BorGEs 338.763.122-72 r$ 1.212,00
25 Maria rosa GoMEs alvarENGa 042.558.832-70 r$ 1.212,00
26 Marilda dE soUZa PicaNÇo 232.786.172-15 r$ 1.212,00
27 MiriaM GoMEs rodriGUEs 769.334.662-72 r$ 1.212,00
28 NEida da silva da crUZ 022.830.462-89 r$ 1.212,00
29 NorMicE fiGUEirEdo da silvEira 757.059.662-53 r$ 1.212,00
30 ocEaN rEPoUlHo dE liMa 030.639.612-21 r$ 1.212,00
31 odElio dos saNtos GUErra 865.380.632-68 r$ 1.212,00
32 QUEliaNE da silva do NaciMENto 023.588.572-03 r$ 1.212,00
33 roGErio PriNtEs tavarEs 035.447.172-47 r$ 1.212,00
34 rosa Maria da silva olivEira 017.683.302-12 r$ 1.212,00
35 rosiEtE olivEira soUZa 949.492.982-91 r$ 1.212,00
36 sidNEia dE liMa fiGUEira 534.630.302-25 r$ 1.212,00
37 silas aNdradE dos saNtos 701.623.232-80 r$ 1.212,00
38 sUNaMita GoMEs PiMENta 366.488.682-87 r$ 1.212,00
39 vaNEssa PErEira GEMaQUE 047.015.842-58 r$ 1.212,00

valor total r$ 47.268,00

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

Protocolo: 853510
Portaria Nº. 059/cedec de 15 de seteMBro de 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ ÓBi-
dos, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E doZE 
rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 2.203.416,00 
(dois MilHÕEs, dUZENtos E trÊs Mil, QUatrocENtos E dEZEssEis 
rEais) para as 1.818 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 aBiMaEl dE aQUiNo Barros 792.740.562-49 r$ 1.212,00
2 adailsoN aNdradE da cUNHa 024.306.002-50 r$ 1.212,00
3 adailsoN da silva GoMEs 040.805.472-77 r$ 1.212,00
4 adair viEira cativo 100.401.102-49 r$ 1.212,00
5 adalri crUZ dos saNtos 366.405.572-15 r$ 1.212,00
6 adalvaN MENdEs dos saNtos 701.278.772-40 r$ 1.212,00
7 adalZira fErrEira liMa 047.116.022-91 r$ 1.212,00
8 adaMor MartiNs riBEiro 369.756.132-49 r$ 1.212,00
9 adao aZEvEdo dE siQUEira 756.045.822-04 r$ 1.212,00
10 adaUto aGostiNHo da costa soUsa 311.672.502-06 r$ 1.212,00
11 adEilsoN aZEvEdo Barros 002.487.612-77 r$ 1.212,00
12 adEiZE silva da rocHa 750.373.602-00 r$ 1.212,00
13 adElsoM GoNÇalvEs loPEs 031.731.262-62 r$ 1.212,00
14 adElsoN da silva lEitE 369.769.972-53 r$ 1.212,00
15 adElsoN JosE valENtE BaiMa 120.500.832-20 r$ 1.212,00
16 adEMir PEssoa GoMEs 404.138.702-78 r$ 1.212,00
17 adENil da silva soUsa 366.429.752-00 r$ 1.212,00
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18 adENil siQUEira MariNHo 482.026.142-87 r$ 1.212,00
19 adENilsoN aZEvEdo Barros 797.330.772-91 r$ 1.212,00
20 adENilsoN cErdEira 672.082.312-49 r$ 1.212,00
21 adENilsoN da costa GoMEs 046.056.382-37 r$ 1.212,00
22 adENilsoN dE aNdradE MarQUEs 691.860.572-00 r$ 1.212,00
23 adENilsoN fraNca da silvEira 020.244.402-31 r$ 1.212,00
24 adENilsoN soarEs NUNEs 404.131.102-06 r$ 1.212,00
25 adENir PEssoa GoMEs 776.660.462-00 r$ 1.212,00
26 adEvaldo da rocHa loPEs 013.972.742-63 r$ 1.212,00
27 adiaNo viEira da crUZ 366.386.092-20 r$ 1.212,00
28 adilsoN aQUiNo da cUNHa 891.837.702-91 r$ 1.212,00
29 adilsoN BarBosa raMos 720.678.532-87 r$ 1.212,00
30 adilsoN dE olivEira BaiMa 014.241.832-35 r$ 1.212,00
31 adMildo silva dE soUsa 403.427.782-34 r$ 1.212,00
32 adoNilsoN cardoso dE siQUEira 064.484.572-40 r$ 1.212,00
33 adriaNa BarBosa raMos 876.975.642-20 r$ 1.212,00
34 adriaNa cErdEira 802.689.002-72 r$ 1.212,00
35 adriaNa fiGUEira PriNtEs 022.450.542-45 r$ 1.212,00
36 adriaNa loPEs dos saNtos 801.673.902-44 r$ 1.212,00
37 adriaNE Brito viNHotE 001.953.692-54 r$ 1.212,00
38 adriaNE soUZa da silva 035.488.612-61 r$ 1.212,00
39 adriaNo da silva alMEida 005.569.692-94 r$ 1.212,00
40 adriaNo da silva aNdradE 989.278.502-97 r$ 1.212,00
41 adriaNo fiGUEira PriNtEs 793.520.222-20 r$ 1.212,00
42 adriaNo PiMENtEl dos saNtos 054.417.562-09 r$ 1.212,00
43 adriElE alMEida carvalHo 018.885.272-77 r$ 1.212,00
44 adriElE siQUEira dE aZEvEdo 027.563.522-84 r$ 1.212,00
45 adriEli olivEira PadUa 050.052.142-59 r$ 1.212,00
46 adriENE GUalBErto aMaral 013.840.552-23 r$ 1.212,00
47 adrilsoN PErEira MoraEs 048.019.852-70 r$ 1.212,00
48 adsoN fEliPE silva da cUNHa 701.645.182-82 r$ 1.212,00
49 aGENor silva dE MiraNda 028.592.402-84 r$ 1.212,00
50 aGUiNaldo GoMEs viNHotE 655.050.182-20 r$ 1.212,00
51 ailsoN riBEiro MariNHo 045.810.422-16 r$ 1.212,00
52 ailtoN saNtos dE aQUiNo 019.103.462-25 r$ 1.212,00
53 ailtoN soarEs costa filHo 761.362.132-49 r$ 1.212,00
54 alailsoN saNtos da rocHa 795.471.502-78 r$ 1.212,00
55 alaN diEGo Moda loPEs 966.096.482-04 r$ 1.212,00
56 alBErto alBUQUErQUE do aMaral 311.810.072-91 r$ 1.212,00
57 alBErto fiGUEira Marialva 110.756.942-72 r$ 1.212,00
58 alcEliNo carvalHo fiGUEira 437.652.972-91 r$ 1.212,00
59 alcEliNo PiNHEiro dos aNJos 435.500.702-25 r$ 1.212,00
60 alcidalMa saNtos cHavEs 050.406.272-70 r$ 1.212,00
61 alcilENE fiGUEira PriNtEs 969.508.112-68 r$ 1.212,00
62 alcilENE GUalBErto aMaral 576.588.972-72 r$ 1.212,00
63 alciNEi saNtos dE aQUiNo 927.571.202-63 r$ 1.212,00
64 alciNEidE vENaNcio da silva 003.791.452-94 r$ 1.212,00
65 alcioNE cardoso costa 831.107.712-68 r$ 1.212,00
66 alcirlENE viaNa PicaNÇo 030.744.702-24 r$ 1.212,00
67 alcY da cUNHa Batista 580.062.142-04 r$ 1.212,00
68 alda rEGiNa fErrEira viEira 442.076.462-72 r$ 1.212,00
69 aldair silva Brito 033.071.372-80 r$ 1.212,00
70 aldair viEira GoMEs 701.632.542-30 r$ 1.212,00
71 aldElENi NoBrE BarBosa 045.398.212-37 r$ 1.212,00
72 aldElicE PicaNÇo valENtE 821.149.782-49 r$ 1.212,00
73 aldEMir tavarEs dE olivEira 656.566.362-91 r$ 1.212,00
74 aldENisE cErdEira dE alMEida 750.755.042-72 r$ 1.212,00
75 aldENora MoraEs Bia 976.598.272-00 r$ 1.212,00
76 aldilENE aMaral GoMEs 806.918.622-49 r$ 1.212,00
77 aldo roBErto soUZa do aMaral 709.511.982-11 r$ 1.212,00
78 alEiXo viaNa dE siQUEira 533.123.682-00 r$ 1.212,00
79 alENildo raMos dE lisBoa 012.784.142-31 r$ 1.212,00
80 alEssaNdra cErdEira viEira 008.990.002-23 r$ 1.212,00
81 alEssaNdro costa cErdEira 704.301.732-70 r$ 1.212,00
82 alEssaNdro da silva MaraJo 796.871.052-91 r$ 1.212,00
83 alEssaNdro dos saNtos fErrEira 002.163.112-33 r$ 1.212,00
84 alEssaNdro saNtaNa dE Brito 860.716.022-20 r$ 1.212,00
85 alEssoN fEliPE fiGUEira dE aQUiNo 031.114.672-44 r$ 1.212,00
86 alEXaNdrE PicaNÇo da crUZ 047.052.482-01 r$ 1.212,00

87 alEXaNdrE silva da cUNHa 701.645.012-07 r$ 1.212,00
88 alfrEdo cErdEira 403.455.052-04 r$ 1.212,00
89 alfrEdo da Mota GalvÃo 631.769.122-34 r$ 1.212,00
90 alfrEdo PriNtEs fraNco 311.691.982-87 r$ 1.212,00
91 aliaNE dE aZEvEdo Barros 813.228.442-91 r$ 1.212,00
92 aliNE dos saNtos alMEida 701.270.212-56 r$ 1.212,00
93 alMir roGÉrio dE aQUiNo saNtos 796.108.542-49 r$ 1.212,00
94 alMirio viEira GoMEs 751.347.302-10 r$ 1.212,00
95 altiNo dos saNtos Brito 240.066.292-49 r$ 1.212,00
96 alUiZio viEira MENdEs 857.363.922-91 r$ 1.212,00
97 alviNa PiMENtEl dos saNtos 644.212.602-15 r$ 1.212,00
98 aMaNda Patricia dE JEsUs MElo 054.654.562-99 r$ 1.212,00
99 aMarildo da costa GoMEs 040.932.432-98 r$ 1.212,00
100 aMarildo da silva carNEiro 146.846.402-72 r$ 1.212,00
101 aMarildo MoraEs MaraJo 195.590.892-34 r$ 1.212,00
102 aMarilsoM BENtEs PiNto 000.693.752-75 r$ 1.212,00
103 aMaro liMa Batista 736.908.132-04 r$ 1.212,00
104 aMaUri MariNHo PiNto 133.212.502-68 r$ 1.212,00
105 aMaUrY MariNHo dE siQUEira 967.043.902-78 r$ 1.212,00
106 aMBrosia NoGUEira costa 772.633.752-49 r$ 1.212,00
107 aMErico riBEiro PriNtEs 004.361.482-50 r$ 1.212,00
108 aMiraldo aMaral viEira 403.419.922-91 r$ 1.212,00
109 aMiraldo aQUiNo da cUNHa 899.134.502-68 r$ 1.212,00
110 aNa afoNso dos rEis 946.640.992-15 r$ 1.212,00
111 aNa BENtEs dE soUZa 010.995.802-00 r$ 1.212,00
112 aNa cariNa viEira viNHotE 045.685.052-08 r$ 1.212,00
113 aNa clara PENa da silva 053.129.042-52 r$ 1.212,00
114 aNa claUdia dE JEsUs sEiXas 880.322.722-91 r$ 1.212,00
115 aNa claUdia lira sEiXas 231.567.592-87 r$ 1.212,00
116 aNa claUdia Marialva soarEs 522.337.232-87 r$ 1.212,00
117 aNa clEicE corrEa dos saNtos 019.288.692-46 r$ 1.212,00
118 aNa cris fiGUEira castro 544.397.792-04 r$ 1.212,00
119 aNa cristiNa viEira 313.862.962-87 r$ 1.212,00
120 aNa HElENa vascoNcElos da Mota 902.111.892-00 r$ 1.212,00
121 aNa KEila siQUEira da costa 028.968.092-10 r$ 1.212,00
122 aNa lUcia aZEvEdo da costa 940.573.622-15 r$ 1.212,00
123 aNa lUcia dE olivEira MoraEs 366.453.702-53 r$ 1.212,00
124 aNa lUcia viEira da rocHa 803.408.652-53 r$ 1.212,00
125 aNa lUciENE da silva viaNa 857.363.762-53 r$ 1.212,00
126 aNa Maria aMaral dE vascoNcElos 919.933.502-68 r$ 1.212,00
127 aNa Maria da rocHa caMPos 457.959.242-53 r$ 1.212,00
128 aNa Maria MaGNo 967.229.912-53 r$ 1.212,00
129 aNa Maria PErEira siQUEira 876.037.482-91 r$ 1.212,00
130 aNa MilEo vENaNcio 231.518.032-53 r$ 1.212,00
131 aNa PaUla cErdEira vENaNcio 012.162.202-98 r$ 1.212,00
132 aNa rita loPEs fErrEira 000.635.932-97 r$ 1.212,00
133 aNa rosa da silva BarBosa 442.077.272-72 r$ 1.212,00
134 aNa rosEtE viEira loPEs 970.821.802-25 r$ 1.212,00
135 aNa rUtH MoUsiNHo fErrEira 403.428.672-53 r$ 1.212,00
136 aNa socorro PiNto dE aQUiNo 472.165.902-44 r$ 1.212,00
137 aNailsoN BENtEs PiNto 014.383.342-14 r$ 1.212,00
138 aNaMor da silva 206.539.562-15 r$ 1.212,00
139 aNaNias dE JEsUs soarEs 806.895.582-87 r$ 1.212,00
140 aNaNias tavarEs soarEs 001.219.052-76 r$ 1.212,00
141 aNdErlEi fEliX Prata 977.696.302-15 r$ 1.212,00
142 aNdErlEia NoGUEira viNHotE 980.541.042-00 r$ 1.212,00
143 aNdErsoN cErdEira dE alMEida 673.783.822-72 r$ 1.212,00
144 aNdErsoN da silva BarBosa 004.684.722-74 r$ 1.212,00
145 aNdErsoN riBEiro vascoNcElos 055.612.292-57 r$ 1.212,00
146 aNdrE cErdEira PicaNÇo 045.172.122-54 r$ 1.212,00
147 aNdrE dE soUZa PErEira 695.472.892-68 r$ 1.212,00
148 aNdrE PErEira da silva 852.750.422-72 r$ 1.212,00
149 aNdrEci NoGUEira viNHotE 021.616.582-20 r$ 1.212,00
150 aNdrEia silva saNtos 025.330.522-56 r$ 1.212,00
151 aNdrEia vENaNcio BarBosa 839.581.932-34 r$ 1.212,00
152 aNdrEssa NoGUEira viNHotE 035.088.072-74 r$ 1.212,00
153 aNdria vascoNcElos da silva 042.968.452-50 r$ 1.212,00
154 aNGEla Maria da rocHa viEira 794.418.072-49 r$ 1.212,00
155 aNGEla MariNHo BaraUNa 701.274.442-11 r$ 1.212,00
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156 aNGElo Marcio Barros alBUQUErQUE 904.593.852-91 r$ 1.212,00
157 aNGElo Marcio da silva rodriGUEs 919.123.852-87 r$ 1.212,00
158 aNiElE Brito dos saNtos 005.817.702-77 r$ 1.212,00
159 aNsElMo cardoso da silva 011.308.022-05 r$ 1.212,00
160 aNtoNia da rocHa cardoso 324.022.442-91 r$ 1.212,00
161 aNtoNia dE PadUa riBEiro fErrEira 029.194.442-63 r$ 1.212,00
162 aNtoNia NoGUEira viEira 769.996.102-15 r$ 1.212,00
163 aNtoNildo cErdEira MariNHo 437.626.382-68 r$ 1.212,00
164 aNtoNio alBUQUErQUE do aMaral 231.618.502-97 r$ 1.212,00
165 aNtoNio BErNardo soUZa GoMEs 133.246.912-49 r$ 1.212,00
166 aNtoNio carlos vENaNcio BarBosa 716.020.542-15 r$ 1.212,00
167 aNtoNio claUdio aQUiNo da cUNHa 013.489.972-57 r$ 1.212,00
168 aNtoNio da silva PiNHEiro 586.943.312-68 r$ 1.212,00
169 aNtoNio daMiao loPEs da cUNHa 311.341.902-63 r$ 1.212,00
170 aNtoNio darlaN fElEol PErEira 952.200.702-15 r$ 1.212,00
171 aNtoNio doNiZEtE tavarEs dE aNdradE 673.805.812-87 r$ 1.212,00
172 aNtoNio EdilsoN castro caNtUário 195.587.322-49 r$ 1.212,00
173 aNtoNio EdisoN costa dE aQUiNo 011.735.542-97 r$ 1.212,00
174 aNtoNio fElis dE siQUEira 586.944.392-04 r$ 1.212,00
175 aNtoNio fErrEira dE PadUa 146.965.252-87 r$ 1.212,00
176 aNtoNio GEovaNi dE JEsUs fErrEira 011.069.362-05 r$ 1.212,00
177 aNtoNio GracY alMEida oraNGE 232.735.182-00 r$ 1.212,00
178 aNtoNio HENriQUE costa dE aQUiNo 812.840.392-34 r$ 1.212,00
179 aNtoNio lEÃo PErEira 146.844.382-87 r$ 1.212,00
180 aNtoNio lUis riBEiro 154.074.622-49 r$ 1.212,00
181 aNtoNio lUiZ aZEvEdo da costa 714.574.102-49 r$ 1.212,00
182 aNtoNio MaX Barros GoMEs 783.415.402-82 r$ 1.212,00
183 aNtoNio MaX costa dE aQUiNo 747.187.112-15 r$ 1.212,00
184 aNtoNio PErEira MarQUEs 873.983.972-91 r$ 1.212,00
185 aNtoNio Prata araUJo dE aQUiNo 016.464.432-68 r$ 1.212,00
186 aNtoNio raMos PicaNÇo 570.461.072-20 r$ 1.212,00
187 aNtoNio rENato lEitE BENtEs 844.278.922-72 r$ 1.212,00
188 aNtoNio sErGio olivEira MarQUEs 014.177.492-45 r$ 1.212,00
189 aNtoNio sÉrGio PicaNÇo 404.127.502-44 r$ 1.212,00
190 aNtoNio silva 098.804.372-68 r$ 1.212,00
191 aNtoNio silva dos saNtos 098.859.002-68 r$ 1.212,00
192 aNtoNio siQUEira riBEiro 697.763.772-20 r$ 1.212,00
193 aNtoNio soarEs cardoso 231.508.312-53 r$ 1.212,00
194 aNtoNio soUBriNHo foNsEca GalvÃo 514.182.072-68 r$ 1.212,00
195 aNtoNio taUMatUrGo PErEira riBEiro 712.409.932-34 r$ 1.212,00
196 arEoliNo siQUEira da crUZ 143.997.922-72 r$ 1.212,00
197 arGEMiro PErEira dos saNtos 195.090.902-63 r$ 1.212,00
198 ariBErto cardoso rodriGUEs 163.182.932-72 r$ 1.212,00
199 ariEl cardoso vENÂNcio 017.407.932-00 r$ 1.212,00
200 arlENa NoGUEira viEira 806.759.802-91 r$ 1.212,00
201 arlENE da silva alMEida 403.501.422-20 r$ 1.212,00
202 arlENE dos saNtos alMEida 772.672.652-00 r$ 1.212,00
203 arlENE NoGUEira viEira 978.512.642-00 r$ 1.212,00
204 arlEsoN viEira viNHotE 045.684.622-07 r$ 1.212,00
205 arMaNdo soarEs farias 311.363.462-87 r$ 1.212,00
206 arNaldo Batista PErEira 110.417.302-68 r$ 1.212,00
207 arNaldo da silva rodriGUEs 716.906.202-00 r$ 1.212,00
208 arQUiMiMo soarEs da silva 071.917.152-00 r$ 1.212,00
209 artHUr BaiMa MorEira 036.084.362-00 r$ 1.212,00
210 arY MariNHo dE siQUEira 231.582.202-53 r$ 1.212,00
211 aUcEliaNE cardoso fErrEira 005.437.512-60 r$ 1.212,00
212 aUciENE aMaral GoMEs 876.976.292-91 r$ 1.212,00
213 aUrÉlia Batista dE soUZa 402.639.322-49 r$ 1.212,00
214 aUrElicE GoMEs PicaNÇo 794.951.922-34 r$ 1.212,00
215 aUrElio JUNir GoMEs PicaNÇo 913.336.012-04 r$ 1.212,00
216 aUrora Barros da silva 772.376.922-91 r$ 1.212,00
217 avEliNo viEira MENdEs 369.752.492-53 r$ 1.212,00
218 aZaUri GoNÇalvEs loPEs 587.912.642-00 r$ 1.212,00
219 BEatriZ Matos fErrEira 048.443.632-55 r$ 1.212,00
220 BErNardiNo MarQUEs dE castro 255.416.412-68 r$ 1.212,00
221 BETO WALACE LUCIO BATISTA 030.323.822-46 r$ 1.212,00
222 BrUNa olivEira viEira 040.664.522-13 r$ 1.212,00
223 caEtaNa dos saNtos valENtE 311.102.232-34 r$ 1.212,00
224 caMila da crUZ MariNHo 044.659.372-96 r$ 1.212,00

225 caMila GoMEs da silva 029.844.592-10 r$ 1.212,00
226 caMillY cristiNa tavarEs Batista 051.955.172-90 r$ 1.212,00
227 caNaaN dE olivEira BarBosa 916.396.622-00 r$ 1.212,00
228 caNdido da silva PicaNÇo 917.131.452-00 r$ 1.212,00
229 carElEaNE cErdEira viEira 019.945.282-22 r$ 1.212,00
230 carlos alBErto silva dE PadUa 869.492.092-15 r$ 1.212,00
231 carlos aNdrE soarEs caMPos 423.927.212-20 r$ 1.212,00
232 carlos aUGUsto viEira dE PaUla 017.200.462-47 r$ 1.212,00
233 carlos cEsar rUfiNo da silva 387.308.122-91 r$ 1.212,00
234 carlos cÉsar siQUEira riBEiro 472.154.532-00 r$ 1.212,00
235 carlos lUis rocHa Marialva 482.063.932-34 r$ 1.212,00
236 carlos MaUricio PErEira da silva 006.550.272-89 r$ 1.212,00
237 carlos PErEira riBEiro 402.697.602-53 r$ 1.212,00
238 carlos tavarEs 735.545.452-87 r$ 1.212,00
239 cassiaNE riBEiro rocHa 017.063.182-60 r$ 1.212,00
240 cassiaNE saNtos soarEs 057.822.532-82 r$ 1.212,00
241 cEcilia fraNco dias 482.069.542-87 r$ 1.212,00
242 cElia do socorro viEira frota 403.481.132-34 r$ 1.212,00
243 cElia Maria GUalBErto da silva 514.115.042-91 r$ 1.212,00
244 cEliaNE GUalBErto da silva 563.434.932-04 r$ 1.212,00
245 cElivaldo coElHo dE PadUa 485.267.542-20 r$ 1.212,00
246 cElMa corrEa riBEiro 535.671.372-04 r$ 1.212,00
247 cElso rEGo dos saNtos 402.690.272-20 r$ 1.212,00
248 cElsoN farias viEira 273.536.132-20 r$ 1.212,00
249 cEZariNa dE JEsUs cardoso 741.731.202-06 r$ 1.212,00
250 cHEila Maria aQUiNo aZEvEdo 961.185.712-87 r$ 1.212,00
251 ciBElE Patricia fErrEira dE soUZa 892.458.222-49 r$ 1.212,00
252 cilENE viEira NoUGUEira 793.854.192-34 r$ 1.212,00
253 ciNtia saNtaNa dE JEsUs viEira 875.506.792-15 r$ 1.212,00
254 clara lUcia alMEida dE PadUa 764.477.072-00 r$ 1.212,00
255 claUdEMir lEitE PiNHEiro 154.134.462-68 r$ 1.212,00
256 claUdENEi do carMo da silva lEitE 795.388.512-34 r$ 1.212,00
257 claUdENilsoN loPEs da rocHa 753.883.912-72 r$ 1.212,00
258 claUdia Maria dos saNtos rEGo 048.804.082-55 r$ 1.212,00
259 claUdiaNa viNHotE Batista 013.943.822-00 r$ 1.212,00
260 claUdiaNE dE soUZa 001.359.062-61 r$ 1.212,00
261 claUdiaNE dos saNtos fErrEira 034.115.052-57 r$ 1.212,00
262 claUdiMir dE aQUiNo PiNto 044.109.712-04 r$ 1.212,00
263 claUdiMir MariNHo PiNto 324.046.972-34 r$ 1.212,00
264 claUdiNEi dos saNtos alvEs 569.481.822-91 r$ 1.212,00
265 claUdiNElsoN JosE MENdEs fiGUEira 722.730.032-34 r$ 1.212,00
266 claUdio alvEs 110.746.472-20 r$ 1.212,00
267 claUdio dE aQUiNo PiNto 120.417.932-87 r$ 1.212,00
268 claUdioNor vascoNcElos dE olivEira 579.463.372-72 r$ 1.212,00
269 claUdoMiro rodriGUEs dos saNtos 110.739.002-82 r$ 1.212,00
270 clEarla MariNHo BaraUNa 554.072.692-87 r$ 1.212,00
271 clEdissoN Barros riBEiro 523.763.382-04 r$ 1.212,00
272 clEi PiNto rocHa 046.963.482-02 r$ 1.212,00
273 clEidiaNE Marialva da silva 019.049.012-80 r$ 1.212,00
274 clEidissoN NUNEs dE aQUiNo 033.779.122-82 r$ 1.212,00
275 clENildo cardoso Mota 402.672.612-68 r$ 1.212,00
276 clENildo dos saNtos PErEira 001.950.782-84 r$ 1.212,00
277 clENio dos saNtos Mota 035.655.292-61 r$ 1.212,00
278 clENisoN tavarEs alvarENGa 931.904.332-91 r$ 1.212,00
279 clEocilENE cativo fraNco 514.114.662-68 r$ 1.212,00
280 clEoNicE farias viEira 701.849.922-49 r$ 1.212,00
281 clEoNildo loPEs dos saNtos 472.765.762-72 r$ 1.212,00
282 clEosoN Barros riBEiro 823.787.702-00 r$ 1.212,00
283 clEosoN lUiZ MENdEs fiGUEira 655.160.602-49 r$ 1.212,00
284 clEosoN silva dE castro 774.637.222-87 r$ 1.212,00
285 clEUli JEsUs da crUZ 013.170.622-56 r$ 1.212,00
286 clEUNicE PicaNÇo 801.226.042-53 r$ 1.212,00
287 clEUsoN dos saNtos riBEiro 018.350.872-64 r$ 1.212,00
288 clEUsoN Paiva cativo 849.873.832-68 r$ 1.212,00
289 clEUsoN riBEiro corrEa 890.750.802-04 r$ 1.212,00
290 clEUtoN dos saNtos Mota 036.045.682-00 r$ 1.212,00
291 clEUZa PEssoa GoMEs 144.026.292-68 r$ 1.212,00
292 clEvaNildo saNtos da silva 845.478.802-63 r$ 1.212,00
293 cosME aMaral da silva 788.565.742-68 r$ 1.212,00
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294 crENilda riBEiro PiNto 403.508.192-20 r$ 1.212,00
295 cristiaNNE PErEira alBUQUErQUE 034.315.772-10 r$ 1.212,00
296 daiaNa PiNto da crUZ 029.385.622-25 r$ 1.212,00
297 daiaNE dE JEsUs Brito 704.521.502-99 r$ 1.212,00
298 daiaNE soUsa dos saNtos 050.427.282-95 r$ 1.212,00
299 dalcira dias dE soUsa 110.414.122-15 r$ 1.212,00
300 dalMo saNtos fiGUEira 018.500.222-67 r$ 1.212,00
301 dalva BarBosa viEira 002.560.782-03 r$ 1.212,00
302 daNiEl dE Brito GoMEs 232.251.812-34 r$ 1.212,00
303 daNiEl dE soUsa PErEira 414.495.762-49 r$ 1.212,00
304 daNiEl MariNHo cavalcaNtE 048.154.372-46 r$ 1.212,00
305 daNiElsoN Barros riBEiro 021.307.332-39 r$ 1.212,00
306 daNiElsoN riBEiro PiNto 046.679.542-48 r$ 1.212,00
307 daNilsoN valENtE BarBosa 024.332.032-95 r$ 1.212,00
308 dariaNi da silva BarBosa 020.075.942-69 r$ 1.212,00
309 dario cElio PiNHEiro 268.020.312-72 r$ 1.212,00
310 dario da silva 426.709.182-04 r$ 1.212,00
311 darlENE foNsEca 737.408.452-87 r$ 1.212,00
312 davi fErrEira da rocHa 890.977.692-72 r$ 1.212,00
313 david dos saNtos sarMENto 865.176.512-68 r$ 1.212,00
314 dEBora NoGUEira Barros 016.030.422-96 r$ 1.212,00
315 dEJalMa foNsEca GalvÃo 951.889.912-68 r$ 1.212,00
316 dElci BENtEs valENtE 414.475.652-15 r$ 1.212,00
317 dElEoN dos saNtos BENtEs 035.925.682-13 r$ 1.212,00
318 dElio lEitE 324.032.832-15 r$ 1.212,00
319 dElsoN lEssa dos saNtos 403.506.062-34 r$ 1.212,00
320 dElsoN lUis tEiXEira dE aNdradE 235.740.972-04 r$ 1.212,00
321 dElsoN Paiva cativo 437.626.112-20 r$ 1.212,00
322 dENEr QUEiroZ PEiXoto 020.009.922-18 r$ 1.212,00
323 dENiaNi araUJo dE soUZa 056.694.332-89 r$ 1.212,00
324 dENilda riBEiro PiNto 194.585.252-68 r$ 1.212,00
325 dENilsoN da crUZ MariNHo 044.659.792-90 r$ 1.212,00
326 dENilvado dE aQUiNo BENtEs 482.068.652-68 r$ 1.212,00
327 dENislsoN riBEiro PiNto 046.679.242-50 r$ 1.212,00
328 dENivaldo dE aQUiNo BENtEs JUNior 052.961.842-70 r$ 1.212,00
329 dENivaldo siQUEira Brito 957.085.102-34 r$ 1.212,00
330 dENNEr laErcio aUZiEr sEiXas 231.808.032-15 r$ 1.212,00
331 dEoBaldo MaMEdE dE olivEira 206.519.292-53 r$ 1.212,00
332 dEodoro da silva tavarEs 044.102.462-91 r$ 1.212,00
333 dEUNicE PErEira valENtE 722.729.022-00 r$ 1.212,00
334 dEUsalita foNsEca costa 708.260.302-97 r$ 1.212,00
335 dEUsaNira dE vaNcoNcElo PicaNÇo 931.142.732-20 r$ 1.212,00
336 dEUZiaNE valENtE BarBosa 000.751.152-39 r$ 1.212,00
337 dEUZiMar riBEiro PicaNco 003.928.502-22 r$ 1.212,00
338 dEUZiMara da rocHa viEira 023.986.702-52 r$ 1.212,00
339 dEUZUiNa coNcEiÇÃo silva da Mota 900.704.452-49 r$ 1.212,00
340 dEUZY KEllY da rocHa viEira 029.644.542-80 r$ 1.212,00
341 diaNElE soarEs PiNHEiro 011.227.692-02 r$ 1.212,00
342 didiMo riBEiro PiNto 071.912.352-68 r$ 1.212,00
343 diEiNa tEiXiEira Brito 020.209.872-95 r$ 1.212,00
344 dilailsoN raMos MaGNo 007.664.942-33 r$ 1.212,00
345 dilcElaNE NUNEs MariNHo 021.342.162-39 r$ 1.212,00
346 dilcÉlio fErrEira dE carvalHo Paiva 960.792.662-53 r$ 1.212,00
347 dilciaNE cErdEira PicaNco 031.734.732-21 r$ 1.212,00
348 dilcilENE dos saNtos 728.551.852-20 r$ 1.212,00
349 dilcilENE PicaNco valENtE 907.934.552-00 r$ 1.212,00
350 dilcilENE viEira dE Brito 714.612.212-34 r$ 1.212,00
351 dilEUsa PErEira viaNa 798.037.842-34 r$ 1.212,00
352 dilorival viaNa 402.712.852-49 r$ 1.212,00
353 dilsoN soMBra dE castro 205.493.002-44 r$ 1.212,00
354 dilZa rEGiNa NUNEs MariNHo 369.770.552-00 r$ 1.212,00
355 diNaci alMEida dE PadUa 969.507.812-53 r$ 1.212,00
356 diNair da costa viEira 771.880.982-04 r$ 1.212,00
357 diNaor NUNEs 485.268.002-72 r$ 1.212,00
358 diNiZ BENtEs dE alBUQUErQUE 059.392.162-34 r$ 1.212,00
359 diNiZ saNtos GalvÃo 482.070.712-49 r$ 1.212,00
360 divaldo riBEiro da silva 144.039.352-49 r$ 1.212,00
361 divaNil da silva soarEs 647.000.382-68 r$ 1.212,00
362 dJaNira rodriGUEs da costa 442.063.562-20 r$ 1.212,00

363 doBora QUEiroZ soarEs 004.305.292-44 r$ 1.212,00
364 doilsoN da silva alMEida 904.203.732-68 r$ 1.212,00
365 doMiNGas viEira GoMEs 402.711.882-00 r$ 1.212,00
366 doMiNGas viEira MariNHo 610.372.062-15 r$ 1.212,00
367 doMiNGos dE olivEira rEGo 232.738.012-04 r$ 1.212,00
368 doMiNGos PErEira riBEiro 414.918.662-68 r$ 1.212,00
369 doMiNGos PEssoa GoMEs M 927.393.772-15 r$ 1.212,00
370 doNato tEliNo saMPaio dE JEsUs 891.853.402-78 r$ 1.212,00
371 doralicE dE soUZa fiGUEira 260.656.142-20 r$ 1.212,00
372 doriaNE fiGUEira da Mota 850.770.892-72 r$ 1.212,00
373 doriElsoN lEitE da silva 661.328.432-72 r$ 1.212,00
374 dorivaldo GoMEs BarBosa 098.839.752-87 r$ 1.212,00
375 dorivaldo viEira BarBosa 995.650.562-53 r$ 1.212,00
376 dorvaldo dE olivEira GoMEs 472.770.332-72 r$ 1.212,00
377 doUGlas PatriK dos saNtos fErrEira 007.835.832-90 r$ 1.212,00
378 dUlcE irENE soUsa da silv 404.120.402-04 r$ 1.212,00
379 dUlciclEia sEiXas PiNto 014.512.462-26 r$ 1.212,00
380 dUlcilo dos saNtos fErrEira 643.529.272-87 r$ 1.212,00
381 dUlfE GUiMarÃEs dE aZEvEdo 343.781.382-04 r$ 1.212,00
382 Edcarlos silva dE PadUa 729.109.252-34 r$ 1.212,00
383 EdElci dE olivEira rEGo 830.437.642-34 r$ 1.212,00
384 EdEr rodriGUEs fiGUEira 200.904.042-20 r$ 1.212,00
385 EdiaNE costa dE soUZa 880.119.502-82 r$ 1.212,00
386 EdiElsoN MariNHo PiNto 956.411.142-00 r$ 1.212,00
387 EdilBErto aQUiNo Barros 644.898.842-49 r$ 1.212,00
388 EdilENa cErdEira Barros 873.700.932-04 r$ 1.212,00
389 EdilENa PiraNHa riBEiro 049.689.572-97 r$ 1.212,00
390 EdilEUZa PicaNÇo QUEiroZ 945.390.062-15 r$ 1.212,00
391 EdilsoN aNdradE dos saNtos 366.459.072-49 r$ 1.212,00
392 EdilUcio NUNEs da crUZ 639.251.502-00 r$ 1.212,00
393 EdilZa Maria olivEira da silva 532.199.882-53 r$ 1.212,00
394 EdiMilsoN dE aZEvEdo PiNto 231.582.392-72 r$ 1.212,00
395 EdiNa Maria da silva rocHa 816.434.382-04 r$ 1.212,00
396 EdiNaldo cardoso costa 022.410.272-94 r$ 1.212,00
397 EdiNaldo JosE PErEira dE soUsa 403.498.532-15 r$ 1.212,00
398 EdiNaldo rocHa alMEida 724.283.502-00 r$ 1.212,00
399 EdiNEi BENtEs PiNHEiro 874.082.522-15 r$ 1.212,00
400 EdiNEi siQUEira dE aZEvEdo 875.762.952-87 r$ 1.212,00
401 EdiNEi soUZa dos saNtos 815.764.122-53 r$ 1.212,00
402 EdiNEi viEira dE soUsa 003.945.102-08 r$ 1.212,00
403 EdiNio JosE MaMEdE aZEvEdo 700.159.212-98 r$ 1.212,00
404 EdiNo da silva soarEs 647.010.772-91 r$ 1.212,00
405 Edio PriNtEs dias 008.240.132-20 r$ 1.212,00
406 Edivaldo lUiZ NUNEs da crUZ 735.538.592-53 r$ 1.212,00
407 EdivaN Batista da silva 977.996.532-72 r$ 1.212,00
408 EdivaN viEira fiGUEira 046.031.752-05 r$ 1.212,00
409 EdMar riBEiro PiNto 338.987.402-00 r$ 1.212,00
410 EdMarQUEs PicaNÇo riBEiro 029.494.302-10 r$ 1.212,00
411 EdNilsoN carvalHo GoMEs 046.219.922-36 r$ 1.212,00
412 EdriElEN da sila raMos 040.325.232-66 r$ 1.212,00
413 EdsoN aUGUsto da silva vilHotE 699.321.902-68 r$ 1.212,00
414 EdsoN da silva saNtos 586.042.272-53 r$ 1.212,00
415 EdsoN JUNior ProcoPio da silva 011.918.412-51 r$ 1.212,00
416 EdsoN QUEiroZ da crUZ 646.053.102-15 r$ 1.212,00
417 Edvaldo iMBElloNi PiMENtEl 649.058.532-49 r$ 1.212,00
418 Edvaldo riBEiro MaMEdE 928.096.422-49 r$ 1.212,00
419 EdvaN raMos MaGNo 023.930.382-21 r$ 1.212,00
420 ElaiNE cardoso dE siQUEira 056.836.062-17 r$ 1.212,00
421 ElBErtE corrEia Bairro 031.034.512-02 r$ 1.212,00
422 EldEr MariNHo GoMEs 776.333.692-72 r$ 1.212,00
423 ElEaNdra cErdEira viEira 701.632.572-56 r$ 1.212,00
424 ElEaNE cErdEira viEira 029.885.192-00 r$ 1.212,00
425 ElENilsoN MaMEdE GoMEs 034.473.362-93 r$ 1.212,00
426 EliaNa BarBosa fiGUEira 034.588.502-36 r$ 1.212,00
427 EliaNa costa cErdEira 763.727.902-20 r$ 1.212,00
428 EliaNa riBEiro Barros 993.910.072-87 r$ 1.212,00
429 EliaNa saNtos BaiMa 312.021.602-04 r$ 1.212,00
430 EliaNa vENÂNcio BarBosa 793.152.082-34 r$ 1.212,00
431 EliaNE caMPos viEira 002.661.202-02 r$ 1.212,00
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432 EliaNE dE vascoNcElos siQUEira 874.536.142-87 r$ 1.212,00
433 EliaNE froEs loBato 002.541.622-74 r$ 1.212,00
434 Elias dE aMoriM PErEira 195.593.052-04 r$ 1.212,00
435 EliEidE vENaNcio da silva 906.648.412-87 r$ 1.212,00
436 EliElsoN dos saNtos silva 777.717.612-91 r$ 1.212,00
437 EliElsoN MariNHo PiNto 018.668.252-24 r$ 1.212,00
438 EliElsoN rocHa viEira 877.051.092-04 r$ 1.212,00
439 EliEZio dos saNtos PErEira 955.563.972-87 r$ 1.212,00
440 ElilsoN corrEa dE aMoriM 980.969.662-00 r$ 1.212,00
441 EliNai viEira riBEiro 803.642.092-91 r$ 1.212,00
442 EliNaldo dos saNtos alMEida 892.377.492-87 r$ 1.212,00
443 EliNaldo lENo dE soUZa fErrEira 403.487.412-00 r$ 1.212,00
444 EliNaldo NUNEs da crUZ 403.409.532-68 r$ 1.212,00
445 EliNaldo riBEiro MaMEdE 001.721.812-83 r$ 1.212,00
446 ElisaNa farias dos saNtos 022.092.692-10 r$ 1.212,00
447 ElisaNGEla coElHo aviNtE 567.768.612-34 r$ 1.212,00
448 ElisaNGEla da silva sENa 771.014.992-87 r$ 1.212,00
449 ElissaNdra rocHa dos saNtos 015.518.202-18 r$ 1.212,00
450 Elivaldo riBEiro dE castro 642.683.222-72 r$ 1.212,00
451 Elivaldo viEira dE Brito 427.102.432-53 r$ 1.212,00
452 EliZaBEtH Marialva dos saNtos 036.972.522-08 r$ 1.212,00
453 EliZaNa dE vascoNcElos riBEiro 012.870.302-46 r$ 1.212,00
454 EloaNE da Mota cErdEira 701.638.722-44 r$ 1.212,00
455 ElsoN Paiva cativo 715.607.852-68 r$ 1.212,00
456 Elvis dE assUNcÃo cErdEira 951.952.542-49 r$ 1.212,00
457 ElY tavarEs dE castro 005.068.592-90 r$ 1.212,00
458 ElZira dE soUZa QUEiroZ 966.901.002-00 r$ 1.212,00
459 EMaNUElY viEira da coNcEiÇÃo 045.947.252-60 r$ 1.212,00
460 EMErsoN dE soUZa fErrEira 015.618.502-41 r$ 1.212,00
461 EMiliaNo Batista da silva 144.043.702-53 r$ 1.212,00
462 EMilsoN saNtos da crUZ 747.192.622-87 r$ 1.212,00
463 EMir BaraUNa fErrEira 669.690.342-91 r$ 1.212,00
464 EMMaNUEl raMos dos saNtos 098.765.702-00 r$ 1.212,00
465 ENaldo MoUsiNHo BaiMa 311.359.002-72 r$ 1.212,00
466 ENdErsoN MariNHo GoMEs 786.548.402-00 r$ 1.212,00
467 ENdrEa cErdEira da silva 701.639.682-76 r$ 1.212,00
468 ENEdiNo fErrEira dE carvalHo 960.764.022-53 r$ 1.212,00
469 ENEida aZEvEdo soUZa 986.895.682-04 r$ 1.212,00
470 ENildo fErrEira Paiva 206.499.242-15 r$ 1.212,00
471 ENildo lEal dos saNtos 537.288.312-04 r$ 1.212,00
472 ENildo MoUsiNHo soarEs 751.805.962-20 r$ 1.212,00
473 ENiltoN MarQUEs da rocHa 311.660.912-87 r$ 1.212,00
474 Eraldo tavarEs soarEs 016.312.152-48 r$ 1.212,00
475 EriaNE PiNto castro 036.334.592-27 r$ 1.212,00
476 Eric roNdiNElE PiNto da silva 049.757.612-03 r$ 1.212,00
477 Érica dos saNtos NUNEs 907.948.502-00 r$ 1.212,00
478 EricK cEsar soarEs 013.457.602-05 r$ 1.212,00
479 EriNaldo dos saNtos alMEida 644.913.822-04 r$ 1.212,00
480 EriNalva carvalHo dE castro 042.780.852-90 r$ 1.212,00
481 ErisoN dE aZEvEdo PiNto 472.185.682-20 r$ 1.212,00
482 Erivaldo BENtEs PiNHEiro 712.530.252-15 r$ 1.212,00
483 Erivaldo dE aZEvEdo viaNa 457.942.942-72 r$ 1.212,00
484 Erivaldo fErrEira 146.833.002-06 r$ 1.212,00
485 Erivaldo fErrEira da silva 973.802.292-49 r$ 1.212,00
486 Erivaldo silva dos saNtos 922.062.712-49 r$ 1.212,00
487 ErlicE Maria MariNHo NUNEs 794.813.882-04 r$ 1.212,00
488 EsMaEl dos saNtos GoMEs 099.065.252-15 r$ 1.212,00
489 EsMail carMo dE NaZarÉ 775.140.172-91 r$ 1.212,00
490 EsMaldo MariNHo siQUEira 195.591.782-53 r$ 1.212,00
491 EtElviNa PiMENtEl dos saNtos 006.838.932-97 r$ 1.212,00
492 EtEvaldo da rocHa loPEs 966.906.902-53 r$ 1.212,00
493 EtEvaldo dos saNtos alMEida 004.188.882-05 r$ 1.212,00
494 EUridicE aNdradE GUalBErto 973.571.622-49 r$ 1.212,00
495 Eva raQUEl BEllo viaNa 869.520.052-34 r$ 1.212,00
496 Eva vilMa MariNHo NUNEs 485.310.732-00 r$ 1.212,00
497 Evaldo MariNHo da costa 144.017.542-04 r$ 1.212,00
498 EvaNE diEllY farias viNHotE 024.032.282-73 r$ 1.212,00
499 EvaNildo BENtEs PiNHEiro 232.715.902-49 r$ 1.212,00
500 EvEraldo dE castro lEÃo 154.142.802-15 r$ 1.212,00

501 EvEraldo lUiZ dE alMEida araUJo 605.617.422-00 r$ 1.212,00
502 EvEraldo NUNEs fErrEira 154.074.202-44 r$ 1.212,00
503 EvEraldo riBEiro fiGUEira 985.740.432-49 r$ 1.212,00
504 EvEraldo saNtos loPEs 620.343.402-72 r$ 1.212,00
505 EvEri aQUiNo Barros 920.470.762-34 r$ 1.212,00
506 EvErlaNE cErdEira viEira 033.968.982-06 r$ 1.212,00
507 EvErsoN silva dE carvalHo 020.822.672-96 r$ 1.212,00
508 EvErtoN lUis tEiXEira dE aNdradE 849.864.762-20 r$ 1.212,00
509 Evilasio PiNHEiro dos saNtos 437.614.882-20 r$ 1.212,00
510 EvilaZio MENdoNÇa fErrEira 232.731.192-68 r$ 1.212,00
511 EXPEdito dE olivEira GoMEs 414.505.582-91 r$ 1.212,00
512 EZEQUias saNtos Paiva 872.428.932-91 r$ 1.212,00
513 faBiaNa da silva GoMEs 018.983.932-57 r$ 1.212,00
514 faBiaNa dE aZEvEdo PErEira 876.130.002-06 r$ 1.212,00
515 faBiaNo da crUZ BENtEs 002.104.142-35 r$ 1.212,00
516 faBiaNo da silva saNtos 017.175.442-58 r$ 1.212,00
517 fáBio cErdEira viEira 047.330.952-10 r$ 1.212,00
518 faBio da silva BENtEs 795.168.742-15 r$ 1.212,00
519 faBio soUZa dE Brito 005.715.782-09 r$ 1.212,00
520 faBricia PErEira riBEiro 061.798.642-84 r$ 1.212,00
521 fElicissiMo viEira fErrEira 077.070.372-00 r$ 1.212,00
522 fEliNto MariNHo dE aZEvEdo 791.435.042-72 r$ 1.212,00
523 fEliPE aMaral rocHa 056.237.962-22 r$ 1.212,00
524 fEliPE olivEira PadUa 048.020.732-16 r$ 1.212,00
525 fElisBErto BENtEs fiGUEira 719.350.022-87 r$ 1.212,00
526 fEliX GoMEs farias 163.187.302-49 r$ 1.212,00
527 fErdiNaNda NUNEs da crUZ 573.447.102-00 r$ 1.212,00
528 fErdiNaNdo viEira MoUsiNHo 662.326.942-87 r$ 1.212,00
529 fErNaNdo viEira MoUsiNHo 019.476.022-76 r$ 1.212,00
530 flassY PiMENtEl MoUZiNHo 311.353.152-72 r$ 1.212,00
531 flaUdEci viaNa dE siQUEira 639.258.772-15 r$ 1.212,00
532 flávio MENdEs EliZiario 030.978.092-60 r$ 1.212,00
533 flavio PErEira da silva 761.426.982-91 r$ 1.212,00
534 flEdsoN MorEira dE soUZa 963.943.072-20 r$ 1.212,00
535 floriaNo GUiMarÃEs BorGEs 683.682.082-20 r$ 1.212,00
536 floriaNo viEira cErdEira filHo 366.387.572-53 r$ 1.212,00
537 fortUNato MariNHo PiNto 008.989.992-00 r$ 1.212,00
538 fraNcENildo dE JEsUs aMaral 836.568.042-49 r$ 1.212,00
539 fraNcENilsoN MariNHo NUNEs 010.026.022-54 r$ 1.212,00
540 fraNciaNE dE aQUiNo fiGUEira 554.086.992-34 r$ 1.212,00
541 fraNcidalva GoMEs da silva 828.348.142-87 r$ 1.212,00
542 fraNciEl dos saNtos MENdEs 794.933.512-20 r$ 1.212,00
543 fraNciENE dos saNtos NUNEs 001.703.422-12 r$ 1.212,00
544 fraNcilEi PiNto fErrEira 829.724.862-34 r$ 1.212,00
545 fraNciMara dos saNtos NUNEs 001.268.892-44 r$ 1.212,00
546 fraNciNaldo olivEira viEira 003.913.892-54 r$ 1.212,00
547 fraNciNaldo viEira MoUsiNHo 841.090.922-72 r$ 1.212,00
548 fraNciNEi da rocHa aZEvEdo 366.438.582-91 r$ 1.212,00
549 fraNciNEi da silva aNdradE 783.657.402-49 r$ 1.212,00
550 fraNciNEli soarEs dE JEsUs 056.142.822-03 r$ 1.212,00
551 fraNcisca frEitas dE farias 764.117.372-15 r$ 1.212,00
552 fraNcisca lEiliaNE licata liMa 034.860.862-43 r$ 1.212,00
553 fraNcisca Marcia riBEiro MariNHo 027.664.592-86 r$ 1.212,00
554 fraNcisco ailsoN Barros dE siQUEira 719.364.402-53 r$ 1.212,00
555 fraNcisco aNdradE dos saNtos 743.144.912-72 r$ 1.212,00
556 fraNcisco cardoso caldEira 194.232.412-04 r$ 1.212,00
557 fraNcisco corrEa MariNHo 527.020.142-91 r$ 1.212,00
558 fraNcisco coUto MoUsiNHo 796.385.972-91 r$ 1.212,00
559 fraNcisco da rocHa aZEvEdo 338.869.112-68 r$ 1.212,00
560 fraNcisco das cHaGas fErrEira BarBosa 324.030.112-15 r$ 1.212,00
561 fraNcisco dE assis saNtos 801.226.122-72 r$ 1.212,00
562 fraNcisco dE olivEira saNtos 002.265.912-98 r$ 1.212,00
563 fraNcisco dE soUZa Paiva 120.509.202-10 r$ 1.212,00
564 fraNcisco EUrival soarEs PiNHEiro 231.499.902-97 r$ 1.212,00
565 fraNcisco JardEr viaNa dE siQUEira 639.261.052-91 r$ 1.212,00
566 fraNcisco JosE da silva NoGUEira 856.722.972-34 r$ 1.212,00
567 fraNcisco JosE MoUsiNHo soarEs 195.593.302-25 r$ 1.212,00
568 fraNcisco laZaro MENdEs 098.831.692-72 r$ 1.212,00
569 fraNcisco MariNHo dE siQUEira 338.876.402-68 r$ 1.212,00
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570 fraNcisco NEto PErEira dE aQUiNo 005.138.742-59 r$ 1.212,00
571 fraNcisco NUNEs MariNHo 022.106.462-19 r$ 1.212,00
572 fraNcisco PaUlo MENdEs EliZiario 740.871.852-49 r$ 1.212,00
573 fraNcisco PErEira GUalBErto 338.854.602-97 r$ 1.212,00
574 fraNcisco solaNo foNsEca siQUEira 195.569.692-68 r$ 1.212,00
575 fraNcivaldo cErdEira dos saNtos 800.413.102-68 r$ 1.212,00
576 fraNcivaldo soUsa da silva 794.280.882-34 r$ 1.212,00
577 fraNK dos saNtos aZEvEdo 029.417.072-39 r$ 1.212,00
578 fraNK viaNa Brito 027.029.962-99 r$ 1.212,00
579 frEdsoN JosE da silva MaraJo 706.156.242-00 r$ 1.212,00
580 frEdsoN viEira MoUsiNHo 696.743.102-15 r$ 1.212,00
581 GaBriEl fErNaNdo NUNEs 590.374.312-91 r$ 1.212,00
582 GaBriEl YaN silva dE soUsa 701.276.712-00 r$ 1.212,00
583 GaBriEla silva dE PadUa 046.274.732-81 r$ 1.212,00
584 GEir MariNHo PiNto 030.934.832-39 r$ 1.212,00
585 GEisivaNE foNsEca dos Passos 003.469.522-20 r$ 1.212,00
586 GEiZa tavarEs BarBosa 883.000.562-20 r$ 1.212,00
587 GENEZivaldo fErrEira PiMENtEl 311.692.602-68 r$ 1.212,00
588 GENivaldo alMEida costa 709.756.552-72 r$ 1.212,00
589 GEolaNE alMEida costa 890.749.712-53 r$ 1.212,00
590 GEoNaNE da silva saNtos 041.876.852-86 r$ 1.212,00
591 GEovaNE alMEida costa 985.320.222-00 r$ 1.212,00
592 GEovaNE aviNtE soarEs 540.716.312-87 r$ 1.212,00
593 GEovaNE Prata dE siQUEira 005.226.892-64 r$ 1.212,00
594 GEovaNE siQUEira riBEiro 777.829.332-34 r$ 1.212,00
595 GEraldo aQUiNo MarQUEs 120.544.962-00 r$ 1.212,00
596 GErci BraNcHEs olivEira 989.752.422-34 r$ 1.212,00
597 GErciaNE soarEs MariNHo 627.058.492-20 r$ 1.212,00
598 GErcilENE rocHa cErdEira 869.519.392-68 r$ 1.212,00
599 GErciNEi farias viEira 812.492.412-00 r$ 1.212,00
600 GErlaNE Passos da silva 884.332.342-34 r$ 1.212,00
601 GEroNcio alvEs Paiva 596.447.882-49 r$ 1.212,00
602 GErsiNira rocHa cErdEira 756.709.172-00 r$ 1.212,00
603 GErsoN da crUZ loPEs 027.011.122-06 r$ 1.212,00
604 GErsoN PErEira MarQUEs 836.047.152-53 r$ 1.212,00
605 GEsiaNE riBEiro corrEa 028.994.442-20 r$ 1.212,00
606 GEssica GUiMaraEs dos saNtos 017.842.672-52 r$ 1.212,00
607 GEssica saNtos dE aQUiNo 027.515.792-05 r$ 1.212,00
608 GilBErto foNsEca 231.588.082-34 r$ 1.212,00
609 GilcENEi costa cErdEira 701.639.172-80 r$ 1.212,00
610 Gilda cardoso rodriGUEs 004.032.492-36 r$ 1.212,00
611 GiliardE MarQUEs da rocHa 717.729.952-15 r$ 1.212,00
612 Gilliard PicaNÇo da silva 776.747.152-72 r$ 1.212,00
613 GilMar alvEs Paiva 205.273.902-59 r$ 1.212,00
614 GilMar aNtoNio BaiMa da rocHa 154.154.142-15 r$ 1.212,00
615 GilMar MarQUEs da rocHa 728.057.142-53 r$ 1.212,00
616 GilsoN carlos soarEs BarBosa 499.599.992-20 r$ 1.212,00
617 GilvaN da crUZ loPEs 414.482.782-87 r$ 1.212,00
618 GiovaNi QUEiroZ PEiXoto 005.718.182-93 r$ 1.212,00
619 GisElE silva farias 859.107.752-00 r$ 1.212,00
620 Givaldo da silva Matos 792.739.392-87 r$ 1.212,00
621 GladistoNio dE JEsUs NUNEs MariNHo 838.600.452-53 r$ 1.212,00
622 GlaUcia viEira Batista 837.581.782-15 r$ 1.212,00
623 GlaUciNEi viaNa Brito 007.011.262-21 r$ 1.212,00
624 GlaUcio silva dE carvalHo 018.283.052-78 r$ 1.212,00
625 GlEicE cardoso fElEol 870.409.302-00 r$ 1.212,00
626 GlEiciaNE cardoso fErrEira 018.381.352-94 r$ 1.212,00
627 GlEiciMara viEira MariNHo 009.919.432-52 r$ 1.212,00
628 GlEidsoN silva dE carvalHo 020.783.262-59 r$ 1.212,00
629 GlENilsoN saNtos da crUZ 000.674.802-33 r$ 1.212,00
630 GracEildo PErEira viEira 795.273.452-00 r$ 1.212,00
631 GracElildo PErEira viEira 904.859.982-20 r$ 1.212,00
632 GraciEtE saNtos da silva 002.550.512-20 r$ 1.212,00
633 Gracildo da silva MaMEdE 027.917.362-80 r$ 1.212,00
634 Gracildo PriNtEs fraNco 855.362.962-72 r$ 1.212,00
635 GrEiciaNE valENtE BarBosa 040.007.132-05 r$ 1.212,00
636 GUilHErMaNo da crUZ 258.925.412-15 r$ 1.212,00
637 GUilHErME BartoloMEU dE soUZa BENtEs 231.618.412-04 r$ 1.212,00
638 HaMiltoN aQUiNo da cUNHa 020.044.952-43 r$ 1.212,00

639 HaMiltoN viEira alMEida 120.420.642-20 r$ 1.212,00
640 Haroldo silva PadUa 482.016.932-72 r$ 1.212,00
641 HElcio lUis PicaNÇo MariNHo 388.133.352-53 r$ 1.212,00
642 HElENa GoMEs da silva 948.029.632-20 r$ 1.212,00
643 HElENa lUcia araUJo caMPos 231.567.322-49 r$ 1.212,00
644 HElENa olivEira 869.516.022-04 r$ 1.212,00
645 HElENita da silva soarEs 232.234.992-53 r$ 1.212,00
646 HElio BENtEs 568.007.972-00 r$ 1.212,00
647 HElio dE olivEira viEira 973.657.932-87 r$ 1.212,00
648 HElio JosE dos saNtos Galvao 194.616.902-15 r$ 1.212,00
649 HElio silva dE PadUa 040.826.272-94 r$ 1.212,00
650 HElitoN corrEa aMoriM 007.296.402-21 r$ 1.212,00
651 HENriQUE carvalHo fiGUEira 206.498.002-49 r$ 1.212,00
652 HErdErGlaisoN fErrEira MariNHo 496.459.432-72 r$ 1.212,00
653 HEriBErto aNdradE dE aQUiNo 423.941.122-04 r$ 1.212,00
654 HEriBErto rEGo dos saNtos 357.736.182-49 r$ 1.212,00
655 HErivaldo riBEiro castro 516.620.192-20 r$ 1.212,00
656 HErMoGENa olivEira Batista 144.016.652-87 r$ 1.212,00
657 HErMoGENEs coUto viEra 798.037.922-53 r$ 1.212,00
658 Hilda cErdEira 642.151.212-72 r$ 1.212,00
659 HiltoN BENtEs alBUQUErQUE 163.176.612-00 r$ 1.212,00
660 Horacildo dE farias tEiXEira 979.168.542-87 r$ 1.212,00
661 HUGo GEorGE viNENtE BENtEs 983.625.002-63 r$ 1.212,00
662 HUMBErto liMa Batista 986.896.062-20 r$ 1.212,00
663 iaN silva dE soUZa 704.200.552-07 r$ 1.212,00
664 iasMiM MElo PriNtEs 032.186.102-73 r$ 1.212,00
665 idalicE da silva 023.757.752-60 r$ 1.212,00
666 idENil alvEs dE soUsa 771.015.022-53 r$ 1.212,00
667 idENilsoN costa dE soUZa 943.063.462-34 r$ 1.212,00
668 idioMar cardoso dE siQUEira 700.672.842-80 r$ 1.212,00
669 ilaisoN QUEiroZ dos saNtos 849.037.322-15 r$ 1.212,00
670 ilariNdo viEira da silva 774.405.102-59 r$ 1.212,00
671 ilcElY da silva 967.044.622-87 r$ 1.212,00
672 ilENilsa NoQUEira caMPos 764.833.122-53 r$ 1.212,00
673 ilENilsoN siQUEira dE aZEvEdo 019.916.762-12 r$ 1.212,00
674 iNacio dE aZEvEdo sEiXas 366.405.062-20 r$ 1.212,00
675 iNEZ cErdEira 206.522.402-91 r$ 1.212,00
676 iNGrid KaroliNE saNtos da silva 701.396.672-02 r$ 1.212,00
677 iolaNdo dE aQUiNo tavarEs 338.886.712-72 r$ 1.212,00
678 iolaNdo MoNtE carNEiro filHo 402.713.902-04 r$ 1.212,00
679 iolENa dE castro MarQUEs 482.023.042-53 r$ 1.212,00
680 iracEMa tavarEs soarEs 769.440.262-87 r$ 1.212,00
681 iraNEidE soarEs dos saNtos 678.150.732-04 r$ 1.212,00
682 iraNilcE dE farias tEiXEira 800.538.902-72 r$ 1.212,00
683 iraNilcE dE NaZarÉ dos saNtos lEitE 009.066.072-21 r$ 1.212,00
684 iraNilcE dos saNtos corrEa 002.391.642-70 r$ 1.212,00
685 iraNildEs vascoNcElos da Mota 031.616.752-58 r$ 1.212,00
686 iraNildo viEira dE PadUa 041.434.752-86 r$ 1.212,00
687 irENE dE soUZa viEira 603.260.502-72 r$ 1.212,00
688 isaBEl alicE soarEs MariNHo 879.081.662-53 r$ 1.212,00
689 isaBEl MorEira dE aZEvEdo 268.007.212-04 r$ 1.212,00
690 isaBEl viEira dE soUZa 437.618.952-91 r$ 1.212,00
691 isaias BENtEs colarEs dE aNdradE 998.956.252-00 r$ 1.212,00
692 isaias cErdEira dE alMEida 496.226.092-87 r$ 1.212,00
693 isaias da silva 834.967.342-72 r$ 1.212,00
694 isMaEl MEirElEs da rocHa 054.737.142-00 r$ 1.212,00
695 isoNEi castro Barros 827.594.992-00 r$ 1.212,00
696 iUri BEllo viaNa 869.508.352-72 r$ 1.212,00
697 ivaNEtE corrEa PiNto 970.719.272-00 r$ 1.212,00
698 ivaNicE aQUiNo da cUNHa 841.062.632-20 r$ 1.212,00
699 ivaNilcE MarQUEs dos saNtos 797.459.382-20 r$ 1.212,00
700 ivaNilcE soUsa olivEira 034.811.932-11 r$ 1.212,00
701 ivaNilsoN dE aZEvEdo PiNto 632.944.862-00 r$ 1.212,00
702 ivaNilsoN QUEiroZ dos saNtos 799.164.652-15 r$ 1.212,00
703 ivo Maia viEira 981.138.522-04 r$ 1.212,00
704 ivo vascoNcElos da crUZ 403.454.322-15 r$ 1.212,00
705 iZaBEl Maria soarEs BarBosa 537.309.502-82 r$ 1.212,00
706 iZaidE dE aZEvEdo PErEira 731.640.462-00 r$ 1.212,00
707 iZaidE fraNco GoMEs 764.116.992-91 r$ 1.212,00
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708 iZaildo PiNHEiro dos saNtos 437.211.252-15 r$ 1.212,00
709 iZaltiNo dos rEis Barros 098.850.482-00 r$ 1.212,00
710 iZaltiNo fErrEira NUNEs 366.367.462-20 r$ 1.212,00
711 iZaMarta loPEs da silva 648.080.252-72 r$ 1.212,00
712 JacirEMa fErrEira dos saNtos 444.511.802-87 r$ 1.212,00
713 JacKsoN dE siQUEira riBEiro 006.120.632-67 r$ 1.212,00
714 JacKsoN fraNcisco fiGUEira 472.148.212-49 r$ 1.212,00
715 JacsoN MoUsiNHo soarEs 003.611.522-30 r$ 1.212,00
716 JacsoN soUZa saNtos 801.205.122-20 r$ 1.212,00
717 JadEr da silva castro 789.836.492-91 r$ 1.212,00
718 JadEr dE aNdradE alMEida 258.929.242-20 r$ 1.212,00
719 JadEr dE aQUiNo fiGUEira 796.851.102-04 r$ 1.212,00
720 JadisoN BarBosa cErdEira 701.643.622-58 r$ 1.212,00
721 JadsoN viEira cErdEira 793.978.082-49 r$ 1.212,00
722 JailsoN PiMENtEl MoUsiNHo 028.637.082-44 r$ 1.212,00
723 JaiME foNsEca raMos 008.680.532-01 r$ 1.212,00
724 JaiNE silva PadUa 049.720.512-21 r$ 1.212,00
725 Jair da silva farias 711.638.402-20 r$ 1.212,00
726 JaMila PErEira dos saNtos 701.278.992-19 r$ 1.212,00
727 JaMilE viEira costa 701.638.402-02 r$ 1.212,00
728 JaMilsoN riBEiro NoGUEira 049.330.482-74 r$ 1.212,00
729 JaNdEr lUcio Para olivEira 700.210.432-21 r$ 1.212,00
730 JaNdEr MoUsiNHo da costa 851.885.572-15 r$ 1.212,00
731 JaNdir dE aNdradE alMEida 655.358.122-34 r$ 1.212,00
732 JaNdira fiGUEira NoGUEira 803.642.502-59 r$ 1.212,00
733 JaNicE viEira MariNHo 865.769.842-00 r$ 1.212,00
734 JaNilsoN cErdEira costa 708.342.102-15 r$ 1.212,00
735 JaNio viEira cErdEira 959.104.842-49 r$ 1.212,00
736 JaNUario da silva lEitE 032.510.472-72 r$ 1.212,00
737 JaQUEliNE dE aQUiNo MoUsiNHo 054.726.702-92 r$ 1.212,00
738 JarliaNE Barros riBEiro 050.354.662-30 r$ 1.212,00
739 JarlisoN dE aNdradE saMPaio 554.062.032-15 r$ 1.212,00
740 JarNEi JoNEs dE olivEira saNtos 869.506.062-49 r$ 1.212,00
741 JEaNE costa cErdEira 041.538.932-18 r$ 1.212,00
742 JEaNE dUartE dE JEsUs 869.498.882-87 r$ 1.212,00
743 JEffErsoN dE castro MoUZiNHo 955.656.122-68 r$ 1.212,00
744 JEffErsoN MariNHo dE siQUEira 366.461.132-20 r$ 1.212,00
745 JEovaNdo fiNEias dE aNdradE alMEida 844.278.252-49 r$ 1.212,00
746 JEroNiMo dE castro BarBosa 976.368.352-15 r$ 1.212,00
747 JErrY adriaNi raMos MoraEs 403.501.692-68 r$ 1.212,00
748 JEssE da rocHa PiNHEiro 143.993.262-04 r$ 1.212,00
749 JEssica foNsEca raMos 021.347.432-80 r$ 1.212,00
750 JEssica PicaNÇo da crUZ 021.475.512-60 r$ 1.212,00
751 JEssica riBEiro dE MENEZEs 043.864.542-17 r$ 1.212,00
752 JEsUs Natal PicaNco da silva 628.063.512-00 r$ 1.212,00
753 Joaci PErEira da silva 311.659.312-49 r$ 1.212,00
754 JoaNa BarBosa da rocHa 338.877.132-49 r$ 1.212,00
755 JoaNa darc da silva olivEira 366.435.722-15 r$ 1.212,00
756 JoaNa PaUla foNsEca GalvÃo 771.576.642-91 r$ 1.212,00
757 JoÃo alvEs dE olivEira 110.752.952-20 r$ 1.212,00
758 JoÃo aNtÔNio BarBosa vENaNcio 402.675.472-34 r$ 1.212,00
759 Joao BarBosa GaMa 403.465.282-91 r$ 1.212,00
760 JoÃo caMPos dos saNtos 597.836.992-53 r$ 1.212,00
761 Joao corrEa MariNHo 862.546.262-68 r$ 1.212,00
762 JoÃo dias da silva 153.714.332-87 r$ 1.212,00
763 Joao EdNEY BENtEs soarEs 858.365.402-68 r$ 1.212,00
764 Joao EdsoN da silva EliZiario 472.842.002-78 r$ 1.212,00
765 JoÃo EUlEr dE aZEvEdo PErEira 004.542.502-74 r$ 1.212,00
766 JoÃo faUsto fiGUEira 323.126.792-72 r$ 1.212,00
767 Joao loPEs da silva 098.851.532-68 r$ 1.212,00
768 JoÃo lÚcio farias BENtEs 802.840.782-04 r$ 1.212,00
769 JoÃo lUcio PEssoa GoMEs 338.886.042-49 r$ 1.212,00
770 JoÃo lUis QUEiroZ dos saNtos 872.685.662-04 r$ 1.212,00
771 JoÃo MaX dos saNtos Matos 592.791.502-78 r$ 1.212,00
772 JoÃo MENEZEs dE araUJo Brito 366.453.462-04 r$ 1.212,00
773 JoÃo Paiva GoMEs 403.413.052-00 r$ 1.212,00
774 JoÃo PaUlo aNdradE dos saNtos 728.056.842-49 r$ 1.212,00
775 JoÃo PEdro da silva Batista 472.161.742-91 r$ 1.212,00
776 JoÃo PiNto dE aZEvEdo 195.595.852-15 r$ 1.212,00

777 Joao raiMUNdo EliZiario rodriGUEs 110.742.132-20 r$ 1.212,00
778 Joao riBEiro fErrEira 231.583.792-87 r$ 1.212,00
779 Joao rUfiNo viEira 713.794.282-20 r$ 1.212,00
780 JoÃo soUsa dE aQUiNo 311.099.182-91 r$ 1.212,00
781 JoÃo soUsa dE aQUiNo 205.290.402-63 r$ 1.212,00
782 JoÃo tavarEs da rocHa 484.560.802-25 r$ 1.212,00
783 JoaQUiM adolfo da silva MaraJo 589.846.902-87 r$ 1.212,00
784 JoaQUiM Batista 025.617.572-18 r$ 1.212,00
785 JoaQUiM NoGUEira soarEs 554.082.142-49 r$ 1.212,00
786 JoaQUiM rivas saNtos dE olivEira 154.151.122-00 r$ 1.212,00
787 JoaQUiM viaNa da silvEira 645.238.292-68 r$ 1.212,00
788 JociEtE dE soUsa viaNa 005.995.712-33 r$ 1.212,00
789 JocilENE do socorro MacEdo Baia 765.459.892-00 r$ 1.212,00
790 JociNEi riBEiro caldEira 948.053.262-04 r$ 1.212,00
791 JocirENE tavarEs dE castro 734.700.822-00 r$ 1.212,00
792 JoEcY GoMEs BENtEs 881.486.452-72 r$ 1.212,00
793 JoEl aUGUsto da silva castro 485.302.802-10 r$ 1.212,00
794 JoEl EliZiario dos saNtos 877.285.832-04 r$ 1.212,00
795 JoEl olivEira aNdradE 403.420.502-49 r$ 1.212,00
796 JoEl saNtos Paiva 999.859.932-68 r$ 1.212,00
797 JoElci rodriGUEs licata 811.757.012-20 r$ 1.212,00
798 JoElMa aZEvEdo PiNto 008.642.312-61 r$ 1.212,00
799 JoElMa Maria MaMEdE aZEvEdo 739.134.642-04 r$ 1.212,00
800 JoElsoN da crUZ Barros 007.200.392-82 r$ 1.212,00
801 JoElsoN riBEiro caldEira 933.888.102-49 r$ 1.212,00
802 JoElZa aZEvEdo PiNto 009.600.172-08 r$ 1.212,00
803 JoENicE fiGUEira dE soUZa 544.293.742-87 r$ 1.212,00
804 JofrE aviNtE soarEs 019.103.682-02 r$ 1.212,00
805 JofrE MaMEdE dE olivEira 403.434.482-20 r$ 1.212,00
806 JofrE raiMUNdo costa 000.071.802-50 r$ 1.212,00
807 JoHN lENNo dE JEsUs fErrEira 022.387.812-00 r$ 1.212,00
808 Joildo da silva cardoso 056.163.532-30 r$ 1.212,00
809 JoilsoN dE castro fErrEira 015.030.692-06 r$ 1.212,00
810 JoilsoN loPEs PiNto 707.895.832-24 r$ 1.212,00
811 JoilsoN MoUsiNHo PiNto 404.115.402-20 r$ 1.212,00
812 JoNas BENtEs da silva 003.329.152-71 r$ 1.212,00
813 JoNas GoMEs MariNHo 403.457.692-87 r$ 1.212,00
814 JoNElia cativo aMaral 677.534.852-53 r$ 1.212,00
815 JoNEUBEr JordÃo BENtEs 903.491.562-04 r$ 1.212,00
816 JoNiElsoN silva da rocHa 034.607.732-00 r$ 1.212,00
817 JoNilsoN aNdradE 003.285.082-41 r$ 1.212,00
818 JoNilsoN BarBosa da silva 021.363.992-09 r$ 1.212,00
819 JoNilsoN rocHa viEira 906.943.092-49 r$ 1.212,00
820 JoNilsoN rodriGUEs dos saNtos 004.663.382-01 r$ 1.212,00
821 JorciaNE rodriGUEs licata 024.190.912-05 r$ 1.212,00
822 JorcilEi dE soUZa BENtEs 664.602.802-82 r$ 1.212,00
823 JorGE fElis dE siQUEira 649.267.962-87 r$ 1.212,00
824 JorGE foNsEca raMos 041.840.442-98 r$ 1.212,00
825 JorGE lUis vENaNcio BarBosa 023.973.082-82 r$ 1.212,00
826 JorGE lUiZ GoMEs da costa 000.801.882-06 r$ 1.212,00
827 JorGE lUiZ saNtos da rocHa 255.427.882-20 r$ 1.212,00
828 JorGE lUiZ viaNa dE castro 231.499.492-20 r$ 1.212,00
829 JorGE odilsoN GUalBErto dos saNtos 568.187.502-49 r$ 1.212,00
830 JorGE QUEiroZ PEiXoto 005.513.222-76 r$ 1.212,00
831 JorGE tHaila vaZ QUEiroZ 047.465.552-06 r$ 1.212,00
832 JorGE vENaNcio BarBosa 403.497.212-20 r$ 1.212,00
833 JorGEElY dE soUZa viEira 702.678.982-15 r$ 1.212,00
834 JorGElEia MiraNda dE soUZa 769.087.392-87 r$ 1.212,00
835 JorGiaNa MiraNda dE soUZa 851.891.892-87 r$ 1.212,00
836 JosE adair viaNa dE alBUQUErQUE 426.716.392-87 r$ 1.212,00
837 JosE adalBErto Batista da rocHa 366.383.402-63 r$ 1.212,00
838 JosÉ ailtoN viEira alMEida 324.028.302-63 r$ 1.212,00
839 JosE alBErto Passos da silva 887.036.492-53 r$ 1.212,00
840 JosE alUisio aZEvEdo da costa 268.013.532-68 r$ 1.212,00
841 JosÉ alvaro Barros MariNHo 403.449.242-20 r$ 1.212,00
842 JosE aMaUri soarEs dos saNtos 946.091.102-10 r$ 1.212,00
843 JosÉ aMErico fiGUEira PriNtEs 829.679.112-91 r$ 1.212,00
844 JosÉ aNtoNio dE soUZa riBEiro 060.655.312-60 r$ 1.212,00
845 JosE arMaNdo costa GoEs 707.565.462-49 r$ 1.212,00



diário oficial Nº 35.117   61Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

846 JosE aUGUsto dE olivEira 366.429.162-04 r$ 1.212,00
847 JosE aUGUsto MacHado PadUa 037.457.392-13 r$ 1.212,00
848 JosÉ Barros da silva 767.133.932-68 r$ 1.212,00
849 JosÉ Barros dE Paiva 064.300.152-20 r$ 1.212,00
850 JosE BENtEs 701.977.682-53 r$ 1.212,00
851 JosÉ BENtEs dE aZEvEdo 575.479.982-91 r$ 1.212,00
852 JosE carlos silva MaMEdE 002.048.132-20 r$ 1.212,00
853 JosÉ cEsario fEliX dE siQUEira 692.710.202-78 r$ 1.212,00
854 JosE corrEa raMos 030.484.542-68 r$ 1.212,00
855 JosE da silva PiNHEiro 568.208.952-91 r$ 1.212,00
856 JosE da silva rUfiNo 414.927.652-87 r$ 1.212,00
857 JosE das Gracas aMaral da silva 205.278.962-68 r$ 1.212,00
858 JosE dE soUZa saNtos 793.953.252-91 r$ 1.212,00
859 JosÉ diMirsoN riBEiro GoMEs 194.100.692-20 r$ 1.212,00
860 JosE dorNElEs fErrEira 120.381.992-72 r$ 1.212,00
861 JosE dos saNtos 511.340.802-63 r$ 1.212,00
862 JosE EdiMilsoN da coNcEiÇÃo 047.105.762-20 r$ 1.212,00
863 JosE Edivaldo dE JEsUs Brito 232.721.552-87 r$ 1.212,00
864 JosE EdNilsoN viaNa dE castro 387.303.592-87 r$ 1.212,00
865 JosE Elito GUiMaraEs da silva 009.091.372-85 r$ 1.212,00
866 JosE Erilso MENdEs dos saNtos 813.948.612-49 r$ 1.212,00
867 JosE fraNca fErrEira 338.880.862-72 r$ 1.212,00
868 JosE fraNrossi alvEs cardoso 324.008.962-91 r$ 1.212,00
869 JosE GilsoN olivEira PiNHEiro 969.433.192-72 r$ 1.212,00
870 JosÉ GlaUcioNE PiNHEiro 427.119.912-53 r$ 1.212,00
871 JosÉ GUalBErto da silva 869.507.892-20 r$ 1.212,00
872 JosÉ GUilHErME olivEira PiNHEiro 369.766.952-49 r$ 1.212,00
873 JosÉ idiNal alvEs carsoso 311.818.132-04 r$ 1.212,00
874 JosE iraNildo loPEs GoNZaGa 402.720.012-87 r$ 1.212,00
875 JosE JaNUario dE JEsUs fErrEira 033.537.882-04 r$ 1.212,00
876 JosE JorGE EliZiario fiGUEira 133.248.372-00 r$ 1.212,00
877 JosÉ lEitE PiNHEiro 482.061.802-49 r$ 1.212,00
878 JosE liaNor PErEira da silva 874.791.762-87 r$ 1.212,00
879 JosE loUrENÇo MariNHo PiNHEiro 000.201.692-30 r$ 1.212,00
880 JosÉ lUiZ da costa soUZa 163.179.472-87 r$ 1.212,00
881 JosE Marcio dos saNtos Paiva 231.571.862-72 r$ 1.212,00
882 JosE Marcos tEiXEira dE aNdradE 049.124.162-31 r$ 1.212,00
883 JosE Maria cardoso costa 064.305.032-91 r$ 1.212,00
884 JosE Maria GoNcalvEs dE soUZa 496.469.902-15 r$ 1.212,00
885 JosE Maria PiNHEiro dos saNtos 231.552.642-68 r$ 1.212,00
886 JosÉ Maria soUsa da silva 427.117.702-49 r$ 1.212,00
887 JosE MartiNEllYs NUNEs MariNHo 793.654.852-15 r$ 1.212,00
888 JosE Nildo riBEiro aZEvEdo 716.951.092-87 r$ 1.212,00
889 JosÉ olivEira dos saNtos 098.765.962-68 r$ 1.212,00
890 JosE olivio MariNHo PiNHEiro 255.417.572-15 r$ 1.212,00
891 JosÉ QUEiroZ dE soUZa 010.126.642-10 r$ 1.212,00
892 JosE raiMUNdo cErdEira viEira 006.794.582-12 r$ 1.212,00
893 JosE raiMUNdo da rocHa viEira 402.694.002-06 r$ 1.212,00
894 JosE raiMUNdo dE JEsUs cardoso 110.699.292-04 r$ 1.212,00
895 JosE raiMUNdo MoUsiNHo BaiMa 042.432.512-82 r$ 1.212,00
896 JosE raiMUNdo rEis da silva 716.145.322-49 r$ 1.212,00
897 JosE raiMUNdo viNHotE loPEs 024.065.182-05 r$ 1.212,00
898 JosÉ riBEiro dE castro 235.738.992-34 r$ 1.212,00
899 JosE riBEiro dE castro JUNior 007.810.202-20 r$ 1.212,00
900 JosE riBEiro vascoNcElos 021.985.812-80 r$ 1.212,00
901 JosE roBErto aNdradE dos saNtos 997.214.572-72 r$ 1.212,00
902 JosE roBErto silva Brito 058.671.622-06 r$ 1.212,00
903 JosÉ roNaldo vascoNcElos dos aNJos 987.718.172-04 r$ 1.212,00
904 JosE saBiNo caEtaNo da silva 133.257.522-68 r$ 1.212,00
905 JosÉ salEs viaNa dE siQUEira 961.361.382-04 r$ 1.212,00
906 JosÉ saNtaNa dE Brito 194.586.812-00 r$ 1.212,00
907 JosE saNtaNa fiGUEira da Mota 004.549.642-00 r$ 1.212,00
908 JosÉ sEvEriNo MENtEs 007.703.912-22 r$ 1.212,00
909 JosE vaNdEr dE Paiva 110.740.192-53 r$ 1.212,00
910 JosE viEira da silva filHo 404.141.242-00 r$ 1.212,00
911 JosE viNENtE dos saNtos 311.335.842-68 r$ 1.212,00
912 JOSE WAGNO PASSOS DA SILVA 759.959.992-49 r$ 1.212,00
913 JOSE WALDO PEREIRA DE SOUZA 706.516.282-61 r$ 1.212,00
914 JosEfa BENtEs dE aZEvEdo 597.870.312-49 r$ 1.212,00

915 JosEli MEssias Batista 311.348.402-25 r$ 1.212,00
916 JosElia aZEvEdo dos saNtos 005.436.332-25 r$ 1.212,00
917 JosENildo dE alMEida raMos 024.807.122-06 r$ 1.212,00
918 JosENildo dos saNtos fiGUEira 004.965.652-06 r$ 1.212,00
919 JosENilsoN silva GUalBErto 002.214.922-83 r$ 1.212,00
920 JosiaNa viEira da rocHa 967.058.332-20 r$ 1.212,00
921 JosiaNE carvalHo GoMEs 046.220.312-30 r$ 1.212,00
922 JosiaNE GoMEs BENtEs 010.026.012-82 r$ 1.212,00
923 JosiaNE rodriGUEs licata 020.009.832-27 r$ 1.212,00
924 Josias colarEs dE aNdradE 002.952.842-93 r$ 1.212,00
925 Josias dE soUZa viEira 592.857.532-72 r$ 1.212,00
926 Josias olivEira PiNHEiro 978.161.752-72 r$ 1.212,00
927 JosiclEi fiGUEira NoGUEira 788.924.222-00 r$ 1.212,00
928 JosiEl da crUZ fErrEira 903.142.552-49 r$ 1.212,00
929 JosiElsoN da crUZ Barros 007.069.082-01 r$ 1.212,00
930 JosiEtE carvalHo GoMEs 876.037.642-20 r$ 1.212,00
931 JosilENE dos saNtos silva 764.117.022-68 r$ 1.212,00
932 JosiMar carvalHo GoMEs 879.081.402-97 r$ 1.212,00
933 JosiMar dE alMEida raMos 014.360.502-00 r$ 1.212,00
934 JosiMar silva liMa 010.643.962-67 r$ 1.212,00
935 JosiMar siQUEira dE aZEvEdo 879.151.032-53 r$ 1.212,00
936 JosiNaldo costa dE aNdradE 994.776.882-15 r$ 1.212,00
937 JosiNaldo dos saNtos raMos 404.131.602-20 r$ 1.212,00
938 JosiNaldo fiGUEira viEira 834.982.902-82 r$ 1.212,00
939 JosiNaldo GoMEs PicaNÇo 701.632.822-85 r$ 1.212,00
940 JosiNaldo riBEiro PicaNco 014.437.782-90 r$ 1.212,00
941 JosiNaldo saNtos da crUZ 010.923.392-13 r$ 1.212,00
942 JosiNaldo viaNa dE castro 403.462.932-00 r$ 1.212,00
943 JosiNÉlio viaNa dE castro 423.928.612-34 r$ 1.212,00
944 Josivaldo carvalHo Batista 017.200.482-90 r$ 1.212,00
945 Josivaldo PErEira PiNto 966.908.952-20 r$ 1.212,00
946 JosivaM dE soUZa saNtos 689.173.762-15 r$ 1.212,00
947 JosivaN da costa laGEs 033.348.202-62 r$ 1.212,00
948 JosoEl cardoso dos saNtos 890.743.272-49 r$ 1.212,00
949 JosUE BENtEs 004.952.702-96 r$ 1.212,00
950 JovaNildo costa cErdEira 005.560.032-84 r$ 1.212,00
951 JovaNildo GoMEs dE alMEida 402.704.672-20 r$ 1.212,00
952 JovENildo da silva alMEida 674.112.902-20 r$ 1.212,00
953 JoZENilsoN dos saNtos rocHa 984.955.692-72 r$ 1.212,00
954 JoZiEl olivEira 702.675.422-08 r$ 1.212,00
955 JUarEZ coUto viEira 649.314.982-72 r$ 1.212,00
956 JUcilENE da silva viEira 770.496.592-15 r$ 1.212,00
957 JUciNaldo JUNior da silva 523.651.742-72 r$ 1.212,00
958 JUcirENE NicoliNo dE soUZa 784.919.592-20 r$ 1.212,00
959 JUliaNa BaiMa dE olivEira 995.650.132-87 r$ 1.212,00
960 JUliaNa Mota fElEol 023.117.412-84 r$ 1.212,00
961 JUliao saNtos dE castro 366.458.852-53 r$ 1.212,00
962 JUliao sarraZiN fiGUEira 110.736.162-15 r$ 1.212,00
963 JUlio BENtEs 387.301.702-49 r$ 1.212,00
964 JUlio dos saNtos Paiva 324.037.042-53 r$ 1.212,00
965 JUlio lEao dE carvalHo 064.297.422-53 r$ 1.212,00
966 JUraNdir MaMEdE viEira 697.273.332-49 r$ 1.212,00
967 JUrEMa da silva soUsa 021.698.162-08 r$ 1.212,00
968 JUscEliNo rodriGUEs fiGUEira 154.071.602-34 r$ 1.212,00
969 JUssara cErdEira vENaNcio 024.623.572-11 r$ 1.212,00
970 KariNE tavarEs PErEira 038.268.332-36 r$ 1.212,00
971 KaroliNE Matos fErrEira 048.443.712-74 r$ 1.212,00
972 Katia cilENE foNsEca 769.333.852-72 r$ 1.212,00
973 Katia PiNto dE aQUiNo 774.859.042-72 r$ 1.212,00
974 KEllY silva dE soUsa 701.639.402-66 r$ 1.212,00
975 KElviN liMa dE soUsa 034.691.992-48 r$ 1.212,00
976 KENNEdY silva da Mota 750.452.732-72 r$ 1.212,00
977 KEtHElEN taYNara siQUEira silva 046.298.352-88 r$ 1.212,00
978 lacY BENtEs dE aZEvEdo 917.973.812-53 r$ 1.212,00
979 ladiMar PicaNÇo GoMEs 778.236.302-06 r$ 1.212,00
980 ladiMil dE soUZa Batista 706.390.602-00 r$ 1.212,00
981 ladiMir dE olivEira GoMEs 404.138.022-72 r$ 1.212,00
982 laErcio BrUNNEr Marialva da rocHa 029.276.052-38 r$ 1.212,00
983 laErcio JUNior EvaNGElista viaNa 779.421.242-15 r$ 1.212,00
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984 laErcio Matos da rocHa 403.471.252-04 r$ 1.212,00
985 lailsoN cErdEira carvalHo 988.840.772-49 r$ 1.212,00
986 lailsoN cErdEira PiNto 990.596.302-20 r$ 1.212,00
987 laissa cativo do aMaral 064.714.602-95 r$ 1.212,00
988 laNa da silva fErrEira 018.320.762-96 r$ 1.212,00
989 laNE lacErda MariNHo 057.787.122-60 r$ 1.212,00
990 larissa fErrEira da silva 048.423.882-50 r$ 1.212,00
991 larissa GoNÇalvEs cordEiro 044.647.232-84 r$ 1.212,00
992 larissa MiraNda dE aZEvEdo 701.649.372-50 r$ 1.212,00
993 larissa NUNEs 027.283.832-27 r$ 1.212,00
994 larissa viEira MaMEdE 701.632.582-28 r$ 1.212,00
995 larissi alMEida da silva 032.967.372-60 r$ 1.212,00
996 laUriMar da rocHa castro 423.933.962-68 r$ 1.212,00
997 laUriMar dos saNtos lEitE 795.388.432-15 r$ 1.212,00
998 laUriNEi dos saNtos lEitE 545.363.402-20 r$ 1.212,00
999 laUriNElsoN GoMEs dos saNtos 034.861.962-60 r$ 1.212,00
1000 laUriNHo farias dE aZEvEdo 949.367.812-15 r$ 1.212,00
1001 laUro castro da silva 098.804.702-06 r$ 1.212,00
1002 laUro dioNÍsio dE aQUiNo 045.500.132-49 r$ 1.212,00
1003 laUro riBEiro da silva 709.740.022-67 r$ 1.212,00
1004 laYsE rodriGUEs dos saNtos 981.996.762-72 r$ 1.212,00
1005 laZaro Marialva dos saNtos 133.219.602-06 r$ 1.212,00
1006 lEaNdro siQUEira do aMaral 031.289.412-03 r$ 1.212,00
1007 lEcildo caldas PiNto 727.650.622-34 r$ 1.212,00
1008 lEGiaNE PicaNÇo GoMEs 032.851.512-42 r$ 1.212,00
1009 lEidiaNE dE soUZa GoMEs 019.576.692-09 r$ 1.212,00
1010 lEidiNaUra da silva alMEida 984.536.102-15 r$ 1.212,00
1011 lEidisoN PicaNÇo GoMEs 701.633.152-05 r$ 1.212,00
1012 lEidivaM fErrEira araUJo 013.489.962-85 r$ 1.212,00
1013 lEilaNE PicaNÇo GoMEs 052.964.622-62 r$ 1.212,00
1014 lEilissoN fErrEira araUJo 962.762.902-20 r$ 1.212,00
1015 lENE JaNE soarEs riBEiro 017.959.222-06 r$ 1.212,00
1016 lENicE NUNEs 013.947.592-31 r$ 1.212,00
1017 lEoNardo dos saNtos corrEa 020.496.352-49 r$ 1.212,00
1018 lEoNia dE vascoNcElos riBEiro 808.243.662-04 r$ 1.212,00
1019 lEoNor crUZ dos saNtos 700.083.962-72 r$ 1.212,00
1020 lEosivaldo farias dE aZEvEdo 650.923.172-72 r$ 1.212,00
1021 lErivaldo viaNa da silva 636.536.302-82 r$ 1.212,00
1022 lEUdiaNa cErdEira PiNto 894.440.512-34 r$ 1.212,00
1023 lEUdo farias dE aZEvEdo 875.762.872-68 r$ 1.212,00
1024 lEUliaNa PicaNÇo GoMEs 029.159.392-50 r$ 1.212,00
1025 lEUliaNa PiNto Barros 881.806.112-72 r$ 1.212,00
1026 lEUNildo PEssoa GoMEs 796.754.842-68 r$ 1.212,00
1027 lEUZiNaldo dE soUsa liMa 008.809.462-61 r$ 1.212,00
1028 lEvi loPEs dos saNtos 855.363.002-10 r$ 1.212,00
1029 lidia lUcia saNtos da rocHa 442.087.902-53 r$ 1.212,00
1030 lilia PiNto 004.621.352-09 r$ 1.212,00
1031 livaldo da silva Matos 838.888.102-72 r$ 1.212,00
1032 lorivaldo dE aZEvEdo viaNa 324.047.002-00 r$ 1.212,00
1033 loUrENÇo BaiMa olivEira 098.840.412-53 r$ 1.212,00
1034 lUaN fEliPE Matos da foNsEca 034.603.132-00 r$ 1.212,00
1035 lUaN QUEiroZ do aMaraNtE 039.532.612-58 r$ 1.212,00
1036 lUaN viEira PiNHEiro 050.381.082-70 r$ 1.212,00
1037 lUaNa MariNHo da rocHa 031.800.612-00 r$ 1.212,00
1038 lUaNa PicaNÇo dE soUsa 055.818.552-50 r$ 1.212,00
1039 lUaNa soarEs dE aZEvEdo 020.252.812-00 r$ 1.212,00
1040 lUcia HElENa riBEiro GoMEs 482.039.042-20 r$ 1.212,00
1041 lUcia PErEira PiMENtEl 384.603.432-00 r$ 1.212,00
1042 lUciaNo caNtUário dE aNdradE 697.291.152-49 r$ 1.212,00
1043 lUciaNo dos saNtos soUsa 045.376.422-38 r$ 1.212,00
1044 lUciaNo rodriGUEs da silva 037.920.372-38 r$ 1.212,00
1045 lUcidEia riBEiro MariNHo 777.699.372-72 r$ 1.212,00
1046 lUcidENE riBEiro da silva 765.233.902-25 r$ 1.212,00
1047 lUciENE da silva GalUcio 764.477.312-68 r$ 1.212,00
1048 lUcila dE olivEira viEira 963.476.782-68 r$ 1.212,00
1049 lUcilENE NUNEs cavalcaNtE 772.193.682-91 r$ 1.212,00
1050 lUciNdo PiMENtEl dos saNtos 403.460.992-34 r$ 1.212,00
1051 lUcirENE dE olivEira viEira 809.013.442-49 r$ 1.212,00
1052 lUcivaldo BENtEs alBUQUErQUE 232.734.882-04 r$ 1.212,00

1053 lUcivaldo caNto BENtEs 232.127.642-87 r$ 1.212,00
1054 lUcivaldo riBEiro castro 778.235.752-72 r$ 1.212,00
1055 lUcivaldo viEira cErdEira 931.806.832-87 r$ 1.212,00
1056 lUis dos saNtos silva 255.418.382-15 r$ 1.212,00
1057 lUis frEitas dE farias 664.170.902-72 r$ 1.212,00
1058 lUiZ aMoriM Barros 194.616.402-00 r$ 1.212,00
1059 lUiZ cEZar valENtE do coUto 133.249.262-20 r$ 1.212,00
1060 lUiZ Marcos dos saNtos lEitE 662.618.992-15 r$ 1.212,00
1061 lUiZ PaUlo PriNtEs fraNco 003.866.862-97 r$ 1.212,00
1062 lUrdiaNE viEira BarBosa 000.332.142-80 r$ 1.212,00
1063 lUZENira cErdEira 040.474.362-59 r$ 1.212,00
1064 lUZia caNtUario dE aNdradE 369.739.042-20 r$ 1.212,00
1065 lUZiaNE carMo dE NaZarE 004.272.771-59 r$ 1.212,00
1066 lUZiMar NUNEs 719.491.782-34 r$ 1.212,00
1067 Madria viaNa NoGUEira 972.561.372-49 r$ 1.212,00
1068 MadsoN dE siQUEira Moda 472.183.392-04 r$ 1.212,00
1069 MadsoN Gil viEira MaMEdE 011.183.482-14 r$ 1.212,00
1070 MaElEM tHaisa BaiMa olivEira 037.340.252-06 r$ 1.212,00
1071 MaGNo QUEiroZ dE soUsa 031.128.872-39 r$ 1.212,00
1072 MaNoEl alaMir coUto MoUsiNHo 879.059.302-20 r$ 1.212,00
1073 MaNoEl alEXaNdrE MaMEdE MariNHo 047.503.982-33 r$ 1.212,00
1074 MaNoEl aNtoNio cardoso alvEs 033.707.372-48 r$ 1.212,00
1075 MaNoEl aQUiNo da costa 575.039.662-20 r$ 1.212,00
1076 MaNoEl BarBosa dos saNtos 568.445.492-53 r$ 1.212,00
1077 MaNoEl Batista da silva 232.241.502-20 r$ 1.212,00
1078 MaNoEl BENtEs 021.939.472-52 r$ 1.212,00
1079 MaNoEl BENtEs dE aZEvEdo 338.869.542-34 r$ 1.212,00
1080 MaNoEl BoNifacio da costa GoMEs 045.183.732-00 r$ 1.212,00
1081 MaNoEl da rocHa viaNa 407.591.212-49 r$ 1.212,00
1082 MaNoEl da silva PicaNÇo 110.725.712-34 r$ 1.212,00
1083 MaNoEl dE JEsUs Brito 110.745.582-00 r$ 1.212,00
1084 MaNoEl dE olivEira GoMEs 776.555.242-20 r$ 1.212,00
1085 MaNoEl dE siQUEira MariNHo 047.113.272-15 r$ 1.212,00
1086 MaNoEl dE soUsa alMEida 231.505.302-10 r$ 1.212,00
1087 MaNoEl dUlfE MarQUEs dE aZEvEdo 402.692.802-00 r$ 1.212,00
1088 MaNoEl EliNaldo viEira dos Passos 442.062.162-15 r$ 1.212,00
1089 MaNoEl EMErico do coUto BENtEs 146.843.492-68 r$ 1.212,00
1090 MaNoEl EvaNdro MENdEs EliZiario 093.155.732-18 r$ 1.212,00
1091 MaNoEl fErrEira fraNco 163.188.972-91 r$ 1.212,00
1092 MaNoEl fraNco MoraEs 764.317.382-68 r$ 1.212,00
1093 MaNoEl GErsoN cErdEira foNsEca 870.698.572-68 r$ 1.212,00
1094 MaNoEl GErsoN dos saNtos caldEira 708.396.202-25 r$ 1.212,00
1095 MaNoEl ivaldo dE aZEvEdo PErEira 402.696.042-00 r$ 1.212,00
1096 MaNoEl JoÃo NUNEs MariNHo 793.654.002-44 r$ 1.212,00
1097 MaNoEl JosE PErEira dE aQUiNo 311.362.652-87 r$ 1.212,00
1098 MaNoEl loUrENÇo dos saNtos JUNior 974.378.162-53 r$ 1.212,00
1099 MaNoEl lUciEl lacErda MariNHo 648.171.992-53 r$ 1.212,00
1100 MaNoEl lUis PErEira dE soUZa 706.473.802-34 r$ 1.212,00
1101 MaNoEl Maria caMPos BENtEs 977.739.052-15 r$ 1.212,00
1102 MaNoEl Maria foNsEca 482.360.122-04 r$ 1.212,00
1103 MaNoEl Maria viEira cErdEira 544.652.062-91 r$ 1.212,00
1104 MaNoEl MariNHo da silva 702.026.302-00 r$ 1.212,00
1105 MaNoEl Nairdo fErrEira BarBosa 369.756.642-34 r$ 1.212,00
1106 MaNoEl NataliNo soarEs BarBosa 755.838.362-53 r$ 1.212,00
1107 MaNoEl PENa da silva 526.284.342-53 r$ 1.212,00
1108 MaNoEl PErEira dE soUsa 146.954.802-04 r$ 1.212,00
1109 MaNoEl PErEira riBEiro 663.089.252-68 r$ 1.212,00
1110 MaNoEl raiMUNdo dos saNtos 069.758.742-80 r$ 1.212,00
1111 MaNoEl raiMUNdo PEssoa GoMEs 268.019.812-34 r$ 1.212,00
1112 MaNoEl raiMUNdo viEira da GaMa filHo 033.747.382-06 r$ 1.212,00
1113 MaNoEl raMos PicaNco 404.130.202-15 r$ 1.212,00
1114 MaNoEl rosivaldo viEira soarEs 205.286.392-34 r$ 1.212,00
1115 MaNoEl soUsa tavarEs 403.441.342-53 r$ 1.212,00
1116 MaNoEl valdEri dos saNtos fElEol 686.882.102-68 r$ 1.212,00
1117 MaNoEl viEira dE Brito 235.734.492-04 r$ 1.212,00
1118 MaNUEl cardoso dos saNtos 550.734.252-00 r$ 1.212,00
1119 MaNUEl castro riBEiro 958.781.302-20 r$ 1.212,00
1120 MaNUEl viEira dos saNtos 002.543.862-02 r$ 1.212,00
1121 MaNUEla cardoso GUiMarÃEs 014.264.232-09 r$ 1.212,00
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1122 Mara sHirlEY da cUNHa dUartE 701.645.522-00 r$ 1.212,00
1123 Mara viaNa dE aZEvEdo 701.648.652-41 r$ 1.212,00
1124 MarcEla da silva PadUa 023.186.972-05 r$ 1.212,00
1125 MarcEla riBEiro Barros 810.213.642-15 r$ 1.212,00
1126 MarcElE dE soUZa raMos 701.638.962-67 r$ 1.212,00
1127 MarcEliNo da crUZ 366.397.292-53 r$ 1.212,00
1128 MarcEliNo da silva rodriGUEs 878.683.772-91 r$ 1.212,00
1129 MarcElo olivEira dos saNtos 018.127.962-26 r$ 1.212,00
1130 Marcia alMEida da silva 886.541.762-53 r$ 1.212,00
1131 Marcia Brito viNHotE 025.343.922-12 r$ 1.212,00
1132 Marcia cristiNa fiGUEira castro 011.167.722-05 r$ 1.212,00
1133 Márcia risElE saNtos Batista 024.184.902-03 r$ 1.212,00
1134 Marcia saNtos dE soUsa 027.438.562-70 r$ 1.212,00
1135 Marcia saUdE fErrEira caNtUario 022.283.642-31 r$ 1.212,00
1136 Marcia siQUEira BENtEs 797.120.452-34 r$ 1.212,00
1137 MarciEl Paiva dos saNtos 709.205.242-49 r$ 1.212,00
1138 MarcilÉia da silva Matos 821.616.072-00 r$ 1.212,00
1139 MarcilEia NUNEs dos saNtos 041.990.722-09 r$ 1.212,00
1140 MarcilENE raMos PicaNÇo 829.415.802-04 r$ 1.212,00
1141 MarcilEtE Maria NUNEs da crUZ 885.437.572-15 r$ 1.212,00
1142 MarcilEtE silva dE soUsa 311.834.502-06 r$ 1.212,00
1143 MarciNEtE dE olivEira BaiMa 485.296.212-04 r$ 1.212,00
1144 Marcio cElio viEira da silva 778.237.292-53 r$ 1.212,00
1145 Marcio dE aNdradE castro JUNior 366.359.792-04 r$ 1.212,00
1146 Marcio dE siQUEira BENtEs 762.185.622-04 r$ 1.212,00
1147 Márcio GalÚcio raMos 674.180.152-91 r$ 1.212,00
1148 Marcio MENdEs dos saNtos 036.525.342-12 r$ 1.212,00
1149 Marcio NEY cardoso dE sENa 922.162.852-34 r$ 1.212,00
1150 Marcio stENio Moda dE soUZa 048.100.442-46 r$ 1.212,00
1151 Marcirio olivEira frota 001.052.542-40 r$ 1.212,00
1152 Marcivaldo soarEs dos saNtos 715.653.612-53 r$ 1.212,00
1153 Marco aNdrÉ foNsEca costa 702.785.202-00 r$ 1.212,00
1154 MarcoliNo NoGUEira GoMEs 514.106.212-00 r$ 1.212,00
1155 Marcos aNtoNio soUZa dE castro 163.179.202-49 r$ 1.212,00
1156 Marcos Barros siQUEira 646.475.522-68 r$ 1.212,00
1157 Marcos PaUlo GoMEs alMEida 045.198.632-60 r$ 1.212,00
1158 Marcos silva dE soUsa 052.062.522-63 r$ 1.212,00
1159 Marcos viNÍciUs viEira dE olivEira 004.474.242-89 r$ 1.212,00
1160 MarENilda silva dos saNtos 819.471.512-15 r$ 1.212,00
1161 MarENilsoN castro riBEiro 804.373.032-68 r$ 1.212,00
1162 MarENilsoN dE castro tavarEs 669.904.912-72 r$ 1.212,00
1163 MarGarida fErrEira BarBosa 311.112.702-87 r$ 1.212,00
1164 Maria adriElE QUEiroZ dos saNtos 017.391.002-55 r$ 1.212,00
1165 Maria alBa riBEiro da silva 763.539.742-72 r$ 1.212,00
1166 Maria alicE soUsa da silva 423.940.232-87 r$ 1.212,00
1167 Maria alMEriNda da silva olivEira 544.677.642-91 r$ 1.212,00
1168 Maria alZEriNa riBEiro caldEira 664.715.592-91 r$ 1.212,00
1169 Maria aMElia dos saNtos MoraEs 715.655.312-72 r$ 1.212,00
1170 Maria aNGElica MariNHo da costa 753.417.432-53 r$ 1.212,00
1171 Maria aNtoNia loPEs rodriGUEs 764.118.342-53 r$ 1.212,00
1172 Maria aNtoNia viEira MaMEdE 806.134.622-20 r$ 1.212,00
1173 Maria aUcilENE loPEs da silva 739.001.502-06 r$ 1.212,00
1174 Maria aUXiliadora Maria dE siQUEira 664.719.072-49 r$ 1.212,00
1175 Maria Barros riBEiro 709.959.822-87 r$ 1.212,00
1176 Maria cEliNa da silva GoMEs 985.740.512-68 r$ 1.212,00
1177 Maria claricE dE PicaNÇo valENtE 484.569.932-04 r$ 1.212,00
1178 Maria clEUcENira saNtos da silva 992.193.012-53 r$ 1.212,00
1179 Maria clEUdE PriNtEs PiNto 735.754.702-78 r$ 1.212,00
1180 Maria da coNcEiÇÃo dos saNtos PiMENtEl 136.088.272-34 r$ 1.212,00
1181 Maria da coNcEiÇÃo farias MariNHo 795.900.122-72 r$ 1.212,00
1182 Maria da coNcEicao PriNtEs dias 442.066.902-00 r$ 1.212,00
1183 Maria da coNcEiÇÃo rEGo GoMEs 403.481.802-68 r$ 1.212,00
1184 Maria da coNcEiÇÃo saNtos da rocHa 714.891.692-53 r$ 1.212,00
1185 Maria da saUdE BarBosa 600.342.892-91 r$ 1.212,00
1186 Maria da saUdE viEira MiraNda 206.137.502-25 r$ 1.212,00
1187 Maria das Gracas a. dE vascoNcElos 806.755.652-00 r$ 1.212,00
1188 Maria das Gracas dos saNtos caldEira 767.318.552-00 r$ 1.212,00
1189 Maria das Gracas MaGNo 414.500.512-00 r$ 1.212,00
1190 Maria das Gracas MarQUEs PErEira 647.679.302-00 r$ 1.212,00

1191 Maria dE fatiMa BaiMa alvarENGa 499.602.882-34 r$ 1.212,00
1192 Maria dE fátiMa BarBosa da silva 781.216.632-53 r$ 1.212,00
1193 Maria dE fatiMa dE soUZa viNHotE 760.626.512-72 r$ 1.212,00
1194 Maria dE JEsUs dos saNtos fElEol 579.796.692-15 r$ 1.212,00
1195 Maria dE JEsUs foNsEca 311.352.422-91 r$ 1.212,00
1196 Maria dE NaZarE aNdradE MarQUEs 692.501.622-00 r$ 1.212,00
1197 Maria dE NaZarÉ Matos dE soUZa 311.115.482-34 r$ 1.212,00
1198 Maria dE NaZarÉ olivEira BaiMa 484.566.592-15 r$ 1.212,00
1199 Maria dElMa da silva GoMEs 206.534.092-49 r$ 1.212,00
1200 Maria dElZa BaiMa dE olivEira 485.269.322-68 r$ 1.212,00
1201 Maria dENivaNi NUNEs dE araUJo 002.818.652-48 r$ 1.212,00
1202 Maria dilcE da silva alMEida 775.114.842-04 r$ 1.212,00
1203 Maria dilcElENa viaNa dE siQUEira 511.085.852-72 r$ 1.212,00
1204 Maria dioNEidE NUNEs dE JEsUs 472.159.092-04 r$ 1.212,00
1205 Maria dircE dE araUJo Brito 403.498.102-49 r$ 1.212,00
1206 Maria do carMo da rocHa GoMEs 585.319.632-49 r$ 1.212,00
1207 Maria do carMo soarEs 663.093.442-34 r$ 1.212,00
1208 Maria do carMo viNENtE dE siQUEira 144.051.642-15 r$ 1.212,00
1209 Maria do socorro costa GoEs 566.930.522-15 r$ 1.212,00
1210 Maria do socorro da silva 366.459.582-34 r$ 1.212,00
1211 Maria do socorro NoGUEira GoMEs 110.405.802-20 r$ 1.212,00
1212 Maria do socorro riBEiro MariNHo 973.539.902-44 r$ 1.212,00
1213 Maria doUrado costa 977.023.232-72 r$ 1.212,00
1214 Maria ElBa MaMEdE MariNHo 798.037.762-15 r$ 1.212,00
1215 Maria ElENa dE olivEira PErEira 738.514.692-91 r$ 1.212,00
1216 Maria EliaNa da silva 366.421.422-68 r$ 1.212,00
1217 Maria EliEtE QUEiroZ dos saNtos 918.511.652-15 r$ 1.212,00
1218 Maria ElisaNGEla silva farias 598.435.512-49 r$ 1.212,00
1219 Maria EliZaBEtE dos saNtos caNto 783.656.942-04 r$ 1.212,00
1220 Maria EliZEtE dE aNdradE saNtos 841.858.212-04 r$ 1.212,00
1221 Maria ElZa loPEs dos saNtos 856.193.532-49 r$ 1.212,00
1222 Maria ElZErlENE dos saNtos 003.699.582-76 r$ 1.212,00
1223 Maria EMilia viEira dE aQUiNo 915.335.542-34 r$ 1.212,00
1224 Maria fatiMa Barros riBEiro 869.504.102-63 r$ 1.212,00
1225 Maria fátiMa GoMEs viNHotE 638.488.482-87 r$ 1.212,00
1226 Maria fElZa fErrEira dE siQUEira 231.597.582-49 r$ 1.212,00
1227 Maria GEssY silva da rocHa 414.928.462-87 r$ 1.212,00
1228 Maria GlaUcilENE dE aZEvEdo saNtos 924.308.562-04 r$ 1.212,00
1229 Maria GorEtE QUEiroZ do aMaraNtE 921.053.602-97 r$ 1.212,00
1230 Maria Gracilda soUZa MariNHo 004.012.732-02 r$ 1.212,00
1231 Maria Hilda olivEira dE castro 174.163.962-04 r$ 1.212,00
1232 Maria idalva dE olivEira dorZaNE 892.961.172-91 r$ 1.212,00
1233 Maria idErliNa aZEvEdo dos saNtos 268.012.992-04 r$ 1.212,00
1234 Maria ilENicE MoraEs dE Paiva 338.880.512-15 r$ 1.212,00
1235 Maria iMacUlada saNtaNa caNcio 143.695.672-20 r$ 1.212,00
1236 Maria iracENilda da silva farias 726.922.432-34 r$ 1.212,00
1237 Maria irENicE MElo dos saNtos MaMEdE 205.271.362-04 r$ 1.212,00
1238 Maria irENicE viEira da silva 394.676.942-04 r$ 1.212,00
1239 Maria ivaNilcE dE soUZa viEira 451.847.472-49 r$ 1.212,00
1240 Maria ivaNilda saNtos da silva 701.617.482-44 r$ 1.212,00
1241 Maria iZaMar rodriGUEs GUiMaraEs 098.824.992-87 r$ 1.212,00
1242 Maria JoaQUiNa PicaNÇo 110.399.812-91 r$ 1.212,00
1243 Maria JosE fiGUEirEdo tavarEs 856.221.762-04 r$ 1.212,00
1244 Maria JosE Moda corrEa 423.930.602-78 r$ 1.212,00
1245 Maria JosE PiNHEiro NUNEs 484.564.382-00 r$ 1.212,00
1246 Maria JosEli da silva castro 748.989.302-04 r$ 1.212,00
1247 Maria laidE dE JEsUs Brito 523.701.782-72 r$ 1.212,00
1248 Maria lEricE da silva lEitE 772.376.762-53 r$ 1.212,00
1249 Maria liBia fErrEira dE carvalHo 158.354.722-34 r$ 1.212,00
1250 Maria liGia fErrEira 002.236.102-24 r$ 1.212,00
1251 Maria liNa rocHa alMEida 511.341.102-78 r$ 1.212,00
1252 Maria lUcia dE soUsa MarQUEs 032.970.932-18 r$ 1.212,00
1253 Maria lUcia MariNHo PiNto 002.541.492-51 r$ 1.212,00
1254 Maria lUcia rocHa dos saNtos 366.445.872-91 r$ 1.212,00
1255 Maria lUcia siQUEira riBEiro 805.632.102-06 r$ 1.212,00
1256 Maria lUcia viEira riBEiro 451.849.682-53 r$ 1.212,00
1257 Maria MadalENa da silva MoraEs 608.260.102-53 r$ 1.212,00
1258 Maria MadalENa dos rEis PiNto 366.422.072-20 r$ 1.212,00
1259 Maria MadalENa viEira PicaNÇo 045.536.272-64 r$ 1.212,00



64  diário oficial Nº 35.117 Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

1260 Maria MariNEtE dE JEsUs dE alMEida 031.805.072-25 r$ 1.212,00
1261 Maria Marli dos aNJos QUEiroZ 668.382.232-87 r$ 1.212,00
1262 Maria MarlUcY Passos da silva 617.504.092-91 r$ 1.212,00
1263 Maria MEris EliZiario da silva 404.115.592-49 r$ 1.212,00
1264 Maria Nadir da costa QUEiroZ 716.200.952-20 r$ 1.212,00
1265 Maria NilcE dE aNdradE fErrEira 482.064.072-00 r$ 1.212,00
1266 Maria NUBia BarBosa dE soUsa 850.521.752-72 r$ 1.212,00
1267 Maria ordENE MorEira GalUcio 311.362.142-91 r$ 1.212,00
1268 Maria ProvidENcia PiNHEiro 661.729.182-49 r$ 1.212,00
1269 Maria raiMUNda dE soUZa QUEiroZ 002.800.502-32 r$ 1.212,00
1270 Maria raiMUNda dos saNtos 880.322.642-72 r$ 1.212,00
1271 Maria rita cUNHa dos saNtos 701.650.882-06 r$ 1.212,00
1272 Maria rosaNGEla Barros PicaNÇo 976.593.712-15 r$ 1.212,00
1273 Maria rosENilda costa cErdEira 673.000.492-49 r$ 1.212,00
1274 Maria rosiaNE foNsEca cErdEira 786.545.722-72 r$ 1.212,00
1275 Maria rosilEtE PENa dE olivEira 206.401.292-34 r$ 1.212,00
1276 Maria saNtaNa cErdEira dE alMEida 799.018.832-53 r$ 1.212,00
1277 Maria saNtaNa GoMEs da costa 414.862.342-91 r$ 1.212,00
1278 Maria saNtos dE MoraEs 098.786.702-44 r$ 1.212,00
1279 Maria silvaNEtE soUZa QUEiroZ 000.654.142-92 r$ 1.212,00
1280 Maria socorro corrEa NUNEs 760.247.252-72 r$ 1.212,00
1281 Maria socorro PiNto MaciEl 224.215.722-15 r$ 1.212,00
1282 Maria solEdadE aZEvEdo PiNto 369.771.872-04 r$ 1.212,00
1283 Maria solEdadE QUEiroZ farias 669.963.252-34 r$ 1.212,00
1284 Maria sUEli BaiMa dE olivEira 472.147.832-15 r$ 1.212,00
1285 Maria sUElY crUZ dos saNtos 658.664.102-06 r$ 1.212,00
1286 Maria taNiElE da silva PErEira 701.613.252-89 r$ 1.212,00
1287 Maria valdElUcia farias BENtEs 369.743.152-87 r$ 1.212,00
1288 Maria ZElia silva MaMEdE 848.412.302-20 r$ 1.212,00
1289 Maria ZENEs da silva 676.849.472-49 r$ 1.212,00
1290 Maria ZENi sEiXas dE olivEira 482.055.912-53 r$ 1.212,00
1291 MariENE da silva GoEs 053.897.342-03 r$ 1.212,00
1292 Marilda PiNHEiro soarEs 004.171.872-03 r$ 1.212,00
1293 MarilEidE Barros da silva 010.940.552-80 r$ 1.212,00
1294 MarilENE saNtos dE siQUEira 485.305.062-00 r$ 1.212,00
1295 MarilEtE dos saNtos riBEiro 695.490.442-20 r$ 1.212,00
1296 Marilia riBEiro Barros 437.623.872-49 r$ 1.212,00
1297 MariNaldo PicaNÇo cErdEira 917.131.102-53 r$ 1.212,00
1298 MariNEidE loPEs fraNco 008.992.722-23 r$ 1.212,00
1299 MariNEZ liMa lUstosa 792.919.612-72 r$ 1.212,00
1300 Mario dUlcEliNo coUto viEira 231.506.452-04 r$ 1.212,00
1301 Mario EdEr dE soUZa fErrEira 020.545.102-03 r$ 1.212,00
1302 Mario HiltoN PicaNco MariNHo 260.962.692-49 r$ 1.212,00
1303 Mario PicaNÇo GoMEs 925.253.262-53 r$ 1.212,00
1304 Mario PiNto MariNHo 785.023.142-20 r$ 1.212,00
1305 MarioNEtE raMos PicaNÇo 404.130.712-00 r$ 1.212,00
1306 Marivaldo BENtEs alBUQUErQUE 231.600.802-00 r$ 1.212,00
1307 Marivaldo dE castro 403.496.322-00 r$ 1.212,00
1308 MariZa dos saNtos Matos 423.934.772-68 r$ 1.212,00
1309 MarlEisoN cardoso da costa 002.157.022-12 r$ 1.212,00
1310 MarlENa da silva MaMEdE 029.017.882-70 r$ 1.212,00
1311 MarlENa PiNto NUNEs 043.074.212-64 r$ 1.212,00
1312 MarlENE farias da silva 896.276.792-91 r$ 1.212,00
1313 MarlENE MariNHo siQUEira 472.143.252-68 r$ 1.212,00
1314 MarlEtE Barros riBEiro 883.085.022-53 r$ 1.212,00
1315 Marli lEssa soarEs 402.690.002-91 r$ 1.212,00
1316 Marli PiNto da rocHa 906.417.102-59 r$ 1.212,00
1317 MarliaNE cardoso GoMEs 030.566.042-06 r$ 1.212,00
1318 MarliBia carvalHo dE alMEida 799.615.842-87 r$ 1.212,00
1319 MarlisoN cardoso da costa 869.507.462-53 r$ 1.212,00
1320 MarlisoN ridEr GUalBErto da silva 697.898.512-00 r$ 1.212,00
1321 MarlissoN NaNdo alMEida dos saNtos 701.643.742-64 r$ 1.212,00
1322 MarlissoN saNtos Paiva 007.069.102-90 r$ 1.212,00
1323 MarlUcE dos saNtos fErrEira 770.495.942-53 r$ 1.212,00
1324 MarlUcE viEira da GaMa 017.175.422-04 r$ 1.212,00
1325 MarlUcia Barros riBEiro 869.492.922-87 r$ 1.212,00
1326 MarQUEs GoEs dE soUZa 810.394.092-53 r$ 1.212,00
1327 Marta dos saNtos MariNHo 701.649.462-41 r$ 1.212,00
1328 Marta fiGUEira vascoNcElos 967.050.002-87 r$ 1.212,00

1329 Marta GEssilda MoUsiNHo da Moda 403.417.202-91 r$ 1.212,00
1330 MatEUs GoMEs da silva 054.896.882-97 r$ 1.212,00
1331 MatEUs Matos fErrEira 048.443.892-11 r$ 1.212,00
1332 MatEUs PiNto riBEiro 554.071.022-34 r$ 1.212,00
1333 MatEUs soarEs MariNHo 068.399.512-00 r$ 1.212,00
1334 Matias Batista PErEira 416.191.292-72 r$ 1.212,00
1335 MaUra dos saNtos 869.498.102-53 r$ 1.212,00
1336 MaUricElio aMaral da silva 205.302.422-49 r$ 1.212,00
1337 MaUricio riBEiro MarQUEs 814.911.072-00 r$ 1.212,00
1338 MaUrivaN Passos da silva 768.188.962-00 r$ 1.212,00
1339 MaUro riBEiro PErEira 472.771.142-72 r$ 1.212,00
1340 MaX aZEvEdo riBEiro 664.791.932-53 r$ 1.212,00
1341 MaXiMo BENtEs NUNEs 133.233.182-34 r$ 1.212,00
1342 MaYaNa tHiffaNi MarQUEs da silva 701.608.972-03 r$ 1.212,00
1343 MaYaNE GoMEs da costa 045.125.462-78 r$ 1.212,00
1344 MaYcoN viEira MaMEdE 045.560.182-85 r$ 1.212,00
1345 MaYra HEGlY BorGEs MaMEdE 015.509.402-52 r$ 1.212,00
1346 MENaildEs dos rEis GoMEs 857.845.162-72 r$ 1.212,00
1347 MErcio saNtos dE vascoNcElos 006.987.532-40 r$ 1.212,00
1348 MEriaN PErEira siQUEira 031.265.762-57 r$ 1.212,00
1349 MErY GoNÇalvEs PiNto 559.532.202-00 r$ 1.212,00
1350 MicHElE da costa MorEira 045.995.482-27 r$ 1.212,00
1351 MiGUEl Batista PErEira 194.933.632-87 r$ 1.212,00
1352 MiGUEl da coNcEiÇÃo aZEvEdo da costa 944.534.622-04 r$ 1.212,00
1353 MiZaEl riBEiro PiNto 049.879.722-80 r$ 1.212,00
1354 MoisEs cErdEira vENaNcio 001.111.152-64 r$ 1.212,00
1355 MoisÉs NoGUEira soarEs 231.533.932-49 r$ 1.212,00
1356 MoisEs NUNEs 036.358.312-20 r$ 1.212,00
1357 MoNica alMEida dE PadUa 725.162.592-04 r$ 1.212,00
1358 MoNica dE vascoNcElos caMPos 032.099.732-45 r$ 1.212,00
1359 MUllEr viEira viNHotE 024.133.632-54 r$ 1.212,00
1360 Nadir da costa QUEiroZ 533.411.802-06 r$ 1.212,00
1361 NaEl fEliPE NUNEs tavarEs 054.277.792-48 r$ 1.212,00
1362 NaElsoN loPEs dos saNtos 779.203.172-15 r$ 1.212,00
1363 Naiara da silva loPEs 011.493.442-88 r$ 1.212,00
1364 NaidE vENaNcio da silva 784.320.902-63 r$ 1.212,00
1365 NaifsoN PiNto Barros 026.513.822-13 r$ 1.212,00
1366 NailsoN foNsEca 701.639.222-84 r$ 1.212,00
1367 NailsoN riBEiro BarBosa 023.827.102-17 r$ 1.212,00
1368 Naira silva da PUrificaÇÃo 821.154.352-49 r$ 1.212,00
1369 NaldEtE Passos da silva 826.226.552-15 r$ 1.212,00
1370 Nara EdivaNE faria viNHotE 021.781.312-71 r$ 1.212,00
1371 NataNaEl da silva BENtEs 716.983.292-53 r$ 1.212,00
1372 NaYara dos saNtos MoraEs 549.539.282-53 r$ 1.212,00
1373 NaZarÉ dE olivEira GoMEs 527.557.702-87 r$ 1.212,00
1374 NaZarE soUsa da silva 144.003.592-04 r$ 1.212,00
1375 NEcivaNdo da silva soUsa 005.559.152-39 r$ 1.212,00
1376 NEidE foNsEca 000.635.902-71 r$ 1.212,00
1377 NEila dE aZEvEdo riBEiro 035.835.342-47 r$ 1.212,00
1378 NEli da silva soUsa 723.671.722-34 r$ 1.212,00
1379 NEliaNE QUEiroZ tavarEs 023.632.152-81 r$ 1.212,00
1380 NEliaNE rEis dE soUsa 019.626.452-90 r$ 1.212,00
1381 NElMa riBEiro dE aZEvEdo 917.342.402-10 r$ 1.212,00
1382 NEriElMa MarQUEs PiNto 925.453.002-68 r$ 1.212,00
1383 NErissoN MariNHo frota 020.009.912-46 r$ 1.212,00
1384 NEUda cardoso fErrEira 403.444.522-04 r$ 1.212,00
1385 NEUriZa da silva castro 802.878.672-34 r$ 1.212,00
1386 NEUsa arlENa da costa vascoNcElos 896.276.952-20 r$ 1.212,00
1387 NEUsa cardoso fErrEira 403.444.872-53 r$ 1.212,00
1388 NEvEs siQUEira MaMEdE 369.739.392-87 r$ 1.212,00
1389 NEZiaNE MaMEdE viEira 764.964.492-87 r$ 1.212,00
1390 NicolaU dE JEsUs PiNHEiro 163.170.922-49 r$ 1.212,00
1391 Nidia silva PadUa 869.516.612-00 r$ 1.212,00
1392 NilcElio soUZa 195.076.902-04 r$ 1.212,00
1393 NilciNEi MoUsiNHo da silva 052.288.842-97 r$ 1.212,00
1394 NilciNEia dE alMEida cErdEira 012.710.222-14 r$ 1.212,00
1395 NildEtE dos saNtos BaraUNa 856.734.042-04 r$ 1.212,00
1396 Nildo riBEiro PriNtEs 540.267.502-30 r$ 1.212,00
1397 NiltoN cEZar dE JEsUs fErrEira 064.316.742-00 r$ 1.212,00
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1398 NiltoN PriNtEs dias 942.621.102-06 r$ 1.212,00
1399 NiracElMa MariNHo da coNcEiÇÃo 950.693.212-34 r$ 1.212,00
1400 NirlaNdo crUZ dos saNtos 910.176.532-91 r$ 1.212,00
1401 Nivaldo dE alMEida oraNGE 205.288.252-91 r$ 1.212,00
1402 Nivaldo dE soUsa fErrEira 426.710.512-04 r$ 1.212,00
1403 Nivaldo PriNtEs da costa 006.498.412-55 r$ 1.212,00
1404 Nivaldo viEira PicaNÇo 205.275.512-87 r$ 1.212,00
1405 ocElio fErrEira dE carvalHo 472.165.062-00 r$ 1.212,00
1406 odEMar dos saNtos alBUQUErQUE 484.557.252-49 r$ 1.212,00
1407 odENilsoN da cUNHa saNtos 647.745.702-49 r$ 1.212,00
1408 odirlEi dE aQUiNo dos saNtos 838.705.122-53 r$ 1.212,00
1409 olaNdri da cUNHa saNtos 643.372.352-72 r$ 1.212,00
1410 olGa crUZ dos saNtos 268.010.352-15 r$ 1.212,00
1411 olivio da cUNHa saNtos 414.924.042-68 r$ 1.212,00
1412 oNicEs riBEiro NUNEs 403.485.472-34 r$ 1.212,00
1413 oNoliNo GUalBErto dos saNtos 133.259.222-87 r$ 1.212,00
1414 oriMar dE JEsUs cardoso 001.816.062-08 r$ 1.212,00
1415 orivaldo foNsEca da silva 000.683.332-26 r$ 1.212,00
1416 oscariNa foNsEca cErdEira 403.476.992-00 r$ 1.212,00
1417 osMar viEira rocHa 472.159.842-49 r$ 1.212,00
1418 osMariNa dE vascoNcElos Paiva 402.689.502-53 r$ 1.212,00
1419 osvaldo dos saNtos soarEs 014.165.342-61 r$ 1.212,00
1420 OSWALDO BATISTA MARINHO 366.387.652-72 r$ 1.212,00
1421 otoNiEl GoMEs da silva 366.363.982-72 r$ 1.212,00
1422 oZaNa PiMENtEl MoUsiNHo 568.981.002-97 r$ 1.212,00
1423 oZENilsoN saNtos fiGUEira 006.617.532-12 r$ 1.212,00
1424 oZiNaldo castro da silvEira 851.892.432-49 r$ 1.212,00
1425 Patricia socorro costa da silva 733.238.452-34 r$ 1.212,00
1426 PaUla cariNE castro dos saNtos 701.643.382-09 r$ 1.212,00
1427 PaUliaNE dE vascoNcElos viEira 022.571.342-06 r$ 1.212,00
1428 PaUlo afoNso aNdradE fErrEira 616.893.942-34 r$ 1.212,00
1429 PaUlo cEsar viaNa dE siQUEira 906.648.502-78 r$ 1.212,00
1430 PaUlo daNiEl GoEs rodriGUEs 554.085.832-87 r$ 1.212,00
1431 PaUlo dE JEsUs PicaNÇo raMos 194.094.272-15 r$ 1.212,00
1432 PaUlo HENriQUE dE soUZa saviNo 221.618.482-91 r$ 1.212,00
1433 PaUlo HENriQUE PiMENtEl alMEida 437.013.102-20 r$ 1.212,00
1434 PaUlo JadsoN da costa viEira 044.665.312-85 r$ 1.212,00
1435 PaUlo NElio riBEiro fiGUEira 021.468.662-09 r$ 1.212,00
1436 PaUlo NilsoN loPEs dos saNtos 694.627.552-72 r$ 1.212,00
1437 PaUlo PiNHEiro dE araUJo JUNior 037.131.712-62 r$ 1.212,00
1438 PaUlo ricardo castro dos saNtos 701.643.272-66 r$ 1.212,00
1439 PaUlo roBErto dE sENa caEtaNo 673.081.632-53 r$ 1.212,00
1440 PaUlo roBErto riBEiro dE vascoNcElos 875.243.172-04 r$ 1.212,00
1441 PaUlo roBErto silva farias 846.164.402-63 r$ 1.212,00
1442 PaUlo roGErio aMaral da silva 750.456.132-00 r$ 1.212,00
1443 PaUlo sErGio NUNEs dE JEsUs 021.376.022-37 r$ 1.212,00
1444 PEdro aviNtE dE MoraEs 426.713.532-00 r$ 1.212,00
1445 PEdro aZEvEdo dos saNtos 802.688.972-04 r$ 1.212,00
1446 PEdro cardoso alvEs 644.633.892-91 r$ 1.212,00
1447 PEdro carlos dos saNtos fiGUEira 711.875.292-49 r$ 1.212,00
1448 PEdro dE alcaNtara da silva rodriGUEs 366.443.662-87 r$ 1.212,00
1449 PEdro dos rEis Barros 403.416.402-63 r$ 1.212,00
1450 PEdro ErMi olivEira da costa 387.316.812-04 r$ 1.212,00
1451 PEdro Josa BaiMa olivEira 000.702.582-36 r$ 1.212,00
1452 PEdro Moda QUEiroZ 366.428.782-72 r$ 1.212,00
1453 PEdro oliNdo dos saNtos silva 338.860.322-72 r$ 1.212,00
1454 PEdro olivEira sErdEira 000.274.652-25 r$ 1.212,00
1455 PEdro PaUlo soUsa dos saNtos 002.569.632-74 r$ 1.212,00
1456 PEdro PaUlo vENaNcio da silva 387.301.542-00 r$ 1.212,00
1457 PEdro QUiNtiNo dE olivEira 701.812.402-62 r$ 1.212,00
1458 PEdro saNcHEs dE Brito 110.742.302-30 r$ 1.212,00
1459 PEdro silva da silvEira 098.802.322-91 r$ 1.212,00
1460 Priscila saNtos da crUZ 012.979.002-86 r$ 1.212,00
1461 raElsoN dE olivEira MaMEdE 016.684.092-08 r$ 1.212,00
1462 rafaEl dE olivEira BarBosa 073.636.232-01 r$ 1.212,00
1463 rafaEl EliZiario carvalHo 025.125.382-14 r$ 1.212,00
1464 rafaEl JUNior BENtEs lEitE 414.490.962-04 r$ 1.212,00
1465 rafaEl Paiva dos saNtos 895.113.872-00 r$ 1.212,00
1466 rafaEl silva dE castro 007.810.332-09 r$ 1.212,00

1467 raiaNE cUNHa dos saNtos 701.650.902-86 r$ 1.212,00
1468 raiaNE soUZa da costa 057.086.092-06 r$ 1.212,00
1469 raicEliNo dE soUZa 232.728.562-34 r$ 1.212,00
1470 railsoN PiNto dos saNtos 025.422.552-70 r$ 1.212,00
1471 raiMUNda aNdrEia QUEiroZ dos saNtos 002.478.782-51 r$ 1.212,00
1472 raiMUNda aZEvEdo 577.299.212-00 r$ 1.212,00
1473 raiMUNda cErdEira viEira 952.200.622-04 r$ 1.212,00
1474 raiMUNda EliEtE lacErda MariNHo 144.042.572-87 r$ 1.212,00
1475 raiMUNda GEssi dos saNtos caldEira 003.317.102-50 r$ 1.212,00
1476 raiMUNda NUNEs cardoso 702.954.682-20 r$ 1.212,00
1477 raiMUNda oNdiNa Batista Marial 366.365.092-87 r$ 1.212,00
1478 raiMUNda PErEira siQUEira 689.214.382-20 r$ 1.212,00
1479 raiMUNda raBElo MartiNs 457.956.572-04 r$ 1.212,00
1480 raiMUNda rocHa alMEida 623.006.602-53 r$ 1.212,00
1481 raiMUNda sElMa fiGUEira da Mota 974.802.582-91 r$ 1.212,00
1482 raiMUNdo adilsoN da crUZ NUNEs 403.483.182-00 r$ 1.212,00
1483 raiMUNdo adriaNo ratis PErEira 005.927.632-00 r$ 1.212,00
1484 raiMUNdo alUisio PErEira da silva 535.669.472-53 r$ 1.212,00
1485 raiMUNdo aMaZildo da silva 484.569.502-20 r$ 1.212,00
1486 raiMUNdo aNilsoN MENdEs PiNto 338.885.312-68 r$ 1.212,00
1487 raiMUNdo aUrEcilio fErrEira 403.454.592-53 r$ 1.212,00
1488 raiMUNdo aUrEliaNo NoGUEira dE s. NEto 033.881.612-75 r$ 1.212,00
1489 raiMUNdo aZEvEdo dos saNtos 701.289.692-29 r$ 1.212,00
1490 raiMUNdo aZEvEdo viaNa 716.237.012-87 r$ 1.212,00
1491 raiMUNdo BoavENtUra Paiva 098.871.642-91 r$ 1.212,00
1492 raiMUNdo clEBEr silva dE castro 662.860.262-15 r$ 1.212,00
1493 raiMUNdo clEo soUsa dE castro 232.246.732-49 r$ 1.212,00
1494 raiMUNdo clovEs silva dos saNtos 366.437.502-53 r$ 1.212,00
1495 raiMUNdo da silva PicaNÇo 387.319.832-00 r$ 1.212,00
1496 raiMUNdo dE aQUiNo PiNto 110.738.962-34 r$ 1.212,00
1497 raiMUNdo dE JEsUs farias MariNHo 120.556.702-04 r$ 1.212,00
1498 raiMUNdo dE olivEira saNtos 366.374.752-20 r$ 1.212,00
1499 raiMUNdo dEcio dos aNJos 120.392.762-20 r$ 1.212,00
1500 raiMUNdo divair NUNEs 311.688.842-68 r$ 1.212,00
1501 raiMUNdo dos rEis Barros 593.193.802-87 r$ 1.212,00
1502 raiMUNdo dos saNtos PiNHEiro 195.079.842-91 r$ 1.212,00
1503 raiMUNdo dos saNtos silva 098.858.892-72 r$ 1.212,00
1504 raiMUNdo EvilaZio soarEs dE JEsUs 999.860.512-15 r$ 1.212,00
1505 raiMUNdo faGNEr MarQUEs da rocHa 800.740.902-59 r$ 1.212,00
1506 raiMUNdo fatiMa da costa 700.180.222-00 r$ 1.212,00
1507 raiMUNdo fraNco BarBosa filHo 205.277.132-87 r$ 1.212,00
1508 raiMUNdo GoMEs alvEs 926.013.082-49 r$ 1.212,00
1509 raiMUNdo Hildo da GaMa soarEs 482.060.402-34 r$ 1.212,00
1510 raiMUNdo JaMir MaMEdE aZEvEdo 146.841.872-68 r$ 1.212,00
1511 raiMUNdo JEvErsoN dE castro viEira 311.107.112-04 r$ 1.212,00
1512 raiMUNdo JoaNilsoN MENdEs fiGUEira 366.432.382-34 r$ 1.212,00
1513 raiMUNdo lEitE da silva 195.042.762-53 r$ 1.212,00
1514 raiMUNdo loPEs dos saNtos 369.775.352-53 r$ 1.212,00
1515 raiMUNdo Marialva dE aQUiNo 010.148.642-16 r$ 1.212,00
1516 raiMUNdo MariNHo dos saNtos 146.845.432-34 r$ 1.212,00
1517 raiMUNdo Marivaldo foNsEca dE olivEira 436.469.642-00 r$ 1.212,00
1518 raiMUNdo Natal PErEira riBEiro 002.459.312-52 r$ 1.212,00
1519 raiMUNdo NoNato aZEvEdo da costa 795.900.202-91 r$ 1.212,00
1520 raiMUNdo NoNato da silva soarEs 767.907.702-91 r$ 1.212,00
1521 raiMUNdo NoNato farias MariNHo JÚNior 016.948.442-42 r$ 1.212,00
1522 raiMUNdo NoNato MaMEdE dE olivEira 120.368.462-20 r$ 1.212,00
1523 raiMUNdo NoNato soarEs 044.106.962-20 r$ 1.212,00
1524 raiMUNdo NUNEs rUBENs da crUZ 644.647.922-00 r$ 1.212,00
1525 raiMUNdo Pascoal viEira MaMEdE 012.660.082-17 r$ 1.212,00
1526 raiMUNdo PErEira dE aQUiNo 402.700.332-20 r$ 1.212,00
1527 raiMUNdo PiNto riBEiro 403.484.312-87 r$ 1.212,00
1528 raiMUNdo raMos da silva 110.745.232-53 r$ 1.212,00
1529 raiMUNdo rENilsoN soarEs da silva 366.359.952-34 r$ 1.212,00
1530 raiMUNdo roBErto GoNÇalvEs PiNto 402.693.102-15 r$ 1.212,00
1531 raiMUNdo rodriGUEs fiGUEira 902.111.972-20 r$ 1.212,00
1532 raiMUNdo roMUlo dos aNJos QUEiroZ 499.603.852-72 r$ 1.212,00
1533 raiMUNdo rUY Barros MariNHo 003.930.092-70 r$ 1.212,00
1534 raiMUNdo sEiXas NUNEs 206.528.282-72 r$ 1.212,00
1535 raiMUNdo sErGio viEira loPEs 387.306.692-00 r$ 1.212,00
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1536 raiMUNdo soarEs da silva 195.566.402-15 r$ 1.212,00
1537 raiMUNdo stoNio farias dE soUZa 024.476.802-10 r$ 1.212,00
1538 raiMUNdo stoNio fErrEira dE soUZa 403.422.392-87 r$ 1.212,00
1539 raiMUNdo tavarEs NoGUEira 146.968.192-72 r$ 1.212,00
1540 raiMUNdo valdEli rocHa dos saNtos 008.858.692-81 r$ 1.212,00
1541 raiMUNdo ZENivaldo MariNHo PiNto 482.073.142-49 r$ 1.212,00
1542 raiNEUZaiNE assis da silva 903.138.282-53 r$ 1.212,00
1543 raiNiErio da silva MaMEdE 012.036.422-02 r$ 1.212,00
1544 raiZENildo dE soUZa 268.010.602-44 r$ 1.212,00
1545 raNEUZir assis da silva 575.644.342-87 r$ 1.212,00
1546 raNiElli silva dE soUZa 023.478.662-06 r$ 1.212,00
1547 raQUEl assis da silva 814.398.652-72 r$ 1.212,00
1548 raUliNo PiNto dE aQUiNo 402.699.302-72 r$ 1.212,00
1549 raUNEi lEitE da silva 554.075.102-78 r$ 1.212,00
1550 raYaNa cristiNa viEira dE aZEvEdo 018.474.372-90 r$ 1.212,00
1551 raYaNE KEtlEN silva da rocHa 036.062.972-54 r$ 1.212,00
1552 rEGiaNE da Mota cErdEira 041.010.822-78 r$ 1.212,00
1553 rEGiaNE rodriGUEs PiNHEiro 065.580.412-94 r$ 1.212,00
1554 rEGiNa dorotEia NUNEs MariNHo 925.711.822-34 r$ 1.212,00
1555 rEGiNaldo aMaral viEira 861.432.472-34 r$ 1.212,00
1556 rEGiNaldo Barros da crUZ 974.496.442-15 r$ 1.212,00
1557 rEGiNaldo da silva PicaNÇo 697.398.972-15 r$ 1.212,00
1558 rEGiNaldo da silva PicaNÇo JUNior 701.632.802-31 r$ 1.212,00
1559 rEGiNaldo EdsoN GoEs rodriGUEs 020.479.662-80 r$ 1.212,00
1560 rEiNaldo MoraEs MaraJo 195.595.182-91 r$ 1.212,00
1561 rENaN rodriGUEs soarEs 054.221.192-07 r$ 1.212,00
1562 rENata Patricia soarEs da rocHa 701.650.872-26 r$ 1.212,00
1563 rENato fErrEira dE carvalHo 232.721.632-04 r$ 1.212,00
1564 rENato saNtos Paiva 031.466.802-03 r$ 1.212,00
1565 rENato tavarEs dE aNdradE 007.304.872-02 r$ 1.212,00
1566 rENE MaMadE viEira 020.311.472-85 r$ 1.212,00
1567 rENEi dE soUZa Batista 906.942.362-68 r$ 1.212,00
1568 rENilcE viEira da silva 696.218.882-04 r$ 1.212,00
1569 rENilsoN da silva PicaNÇo 311.350.562-34 r$ 1.212,00
1570 rEZiaNE viEira BENtEs 785.575.422-91 r$ 1.212,00
1571 ricardiNa sarraZiN NoGUEira 463.782.942-91 r$ 1.212,00
1572 ricardo aQUiNo dos saNtos 014.964.302-04 r$ 1.212,00
1573 ricardo viaNa Brito 025.967.692-63 r$ 1.212,00
1574 ridEr alMEida da silva 028.988.012-24 r$ 1.212,00
1575 rildiaNE GoMEs da silva 026.588.912-02 r$ 1.212,00
1576 rildo viEira da silva 451.854.172-34 r$ 1.212,00
1577 riso PEssoa GoMEs 402.703.192-04 r$ 1.212,00
1578 risoNaldo da silva PicaNÇo 154.137.722-20 r$ 1.212,00
1579 risoNildo da GaMa GoMEs 074.812.982-03 r$ 1.212,00
1580 rita dE olivEira MoraEs 457.943.672-53 r$ 1.212,00
1581 rita GlEisE viaNa dE castro 814.712.462-72 r$ 1.212,00
1582 rita silva riBEiro 796.882.502-44 r$ 1.212,00
1583 rivaldo silva dE soUZa 035.004.642-54 r$ 1.212,00
1584 rivaldo soarEs dos saNtos 029.414.562-10 r$ 1.212,00
1585 riZEtE MoUsiNHo saNtos 482.041.882-34 r$ 1.212,00
1586 roBENilsoN Barros da crUZ 890.748.312-49 r$ 1.212,00
1587 roBErto aNdradE dE aQUiNo 649.636.162-20 r$ 1.212,00
1588 roBErto fErrEira da silva 536.121.832-49 r$ 1.212,00
1589 roBErto PriNtEs fraNco 942.312.732-00 r$ 1.212,00
1590 roBsoN da costa cErdEira 030.104.072-97 r$ 1.212,00
1591 roBsoN PErEira dos saNtos 043.774.852-96 r$ 1.212,00
1592 rodolfo olivEira dE castro 006.733.112-28 r$ 1.212,00
1593 rodriGo castro NUNEs 033.411.922-71 r$ 1.212,00
1594 rodriGo da silva BENtEs 027.706.462-73 r$ 1.212,00
1595 rodriGo MaciEl raMos 004.862.112-90 r$ 1.212,00
1596 rodriGo MElo dos saNtos 999.048.292-68 r$ 1.212,00
1597 rodriGo PiNto da silva 701.632.452-40 r$ 1.212,00
1598 roGErio NUNEs riBEiro 024.585.772-96 r$ 1.212,00
1599 roGErio PriNtEs fraNco 842.873.302-34 r$ 1.212,00
1600 roMario da silva saNtos 010.378.772-09 r$ 1.212,00
1601 roMário dE aNdradE fErrEira 691.644.102-00 r$ 1.212,00
1602 roMUlo da silva PicaNco 154.071.282-68 r$ 1.212,00
1603 roNald alMEida carvalHo 022.182.192-98 r$ 1.212,00
1604 roNald da silva olivEira 028.967.952-43 r$ 1.212,00

1605 roNaldo da silva NoGUEira 180.821.302-53 r$ 1.212,00
1606 roNaldo siQUEira riBEiro 472.165.492-87 r$ 1.212,00
1607 roNaldo tavarEs dos saNtos 484.600.522-49 r$ 1.212,00
1608 roNiElsoN BarBosa riBEiro 025.332.902-70 r$ 1.212,00
1609 roNildo cardoso costa 735.964.002-44 r$ 1.212,00
1610 roNildo cErdEira 712.454.052-68 r$ 1.212,00
1611 roNildo GUalBErto BENtEs 062.347.292-90 r$ 1.212,00
1612 roNildo soUsa viaNa 011.051.262-69 r$ 1.212,00
1613 roNilsoN MarQUEs da Mota 048.923.312-01 r$ 1.212,00
1614 roNivaldo sEiXas olivEira 905.884.792-68 r$ 1.212,00
1615 rosa Maria viEira Barros 404.467.512-00 r$ 1.212,00
1616 rosa PriNtEs fraNco 826.226.802-44 r$ 1.212,00
1617 rosa soUsa dos saNtos 049.600.602-98 r$ 1.212,00
1618 rosa tavarEs dos saNtos 369.757.962-20 r$ 1.212,00
1619 rosalva dE aZEvEdo viEira 003.913.972-73 r$ 1.212,00
1620 rosalva fElis dE siQUEira 231.578.442-53 r$ 1.212,00
1621 rosalva PiNHEiro corrEa 482.021.692-91 r$ 1.212,00
1622 rosaMira dE aNdradE soUsa 311.662.102-00 r$ 1.212,00
1623 rosaNa alMEida da silva 989.828.502-87 r$ 1.212,00
1624 rosaNa soarEs NUNEs 772.457.682-34 r$ 1.212,00
1625 rosaNE cErdEira da Mota 820.571.842-34 r$ 1.212,00
1626 rosaNGEla da silva PadUa 047.586.072-14 r$ 1.212,00
1627 rosE laiNY dE JEsUs BENtEs lEitE 712.613.112-72 r$ 1.212,00
1628 rosEdEtE MoraEs fiGUEira 403.659.052-91 r$ 1.212,00
1629 rosElda vENaNcio da silva 786.545.562-34 r$ 1.212,00
1630 rosEli dE soUZa silva 898.745.522-04 r$ 1.212,00
1631 rosEMil dE PadUa carvalHo 231.614.422-53 r$ 1.212,00
1632 rosEMiro viEira da costa 697.931.312-68 r$ 1.212,00
1633 rosENi olivEira GoMEs 690.711.602-20 r$ 1.212,00
1634 rosENilsoN PiNto riBEiro 792.740.642-68 r$ 1.212,00
1635 rosEtE olivEira soUZa 858.076.482-34 r$ 1.212,00
1636 rosiclEia cErdEira da Mota 278.284.428-82 r$ 1.212,00
1637 rosiclEia GoMEs PErEira 402.676.792-20 r$ 1.212,00
1638 rosiEl da silva castro 692.908.572-34 r$ 1.212,00
1639 rosiElE costa cErdEira 701.638.322-93 r$ 1.212,00
1640 rosiElE GoMEs farias 022.905.682-28 r$ 1.212,00
1641 rosilda riBEiro cErdEira 008.925.082-64 r$ 1.212,00
1642 rosildo cardoso costa 900.704.612-87 r$ 1.212,00
1643 rosilEidE dos saNtos 366.409.992-34 r$ 1.212,00
1644 rosilENa fErrEira dE siQUEira 472.182.582-04 r$ 1.212,00
1645 rosilENa MaMEdE viEira 758.793.522-34 r$ 1.212,00
1646 rosilENE da silva BENtEs 143.995.202-72 r$ 1.212,00
1647 rosilENE PErEira MalHEiros 979.759.072-00 r$ 1.212,00
1648 rosiMario riBEiro MaMEdE 890.743.512-04 r$ 1.212,00
1649 rosiMiltoN BENtEs 007.209.792-26 r$ 1.212,00
1650 rosiNaldo da silva cavalcaNtE 777.226.982-04 r$ 1.212,00
1651 rosiNaldo dE aZEvEdo castro 053.767.452-79 r$ 1.212,00
1652 rosiNEidE soUsa da silva 851.084.132-20 r$ 1.212,00
1653 rosiNEtE PErEira dE aQUiNo 005.672.882-42 r$ 1.212,00
1654 rosirENE Barroso dE aQUiNo 482.070.802-30 r$ 1.212,00
1655 rosivaldo dE soUZa BarBosa 008.269.962-30 r$ 1.212,00
1656 rosivaldo liMa soarEs 482.038.582-87 r$ 1.212,00
1657 rosivaldo riBEiro castro 637.078.532-68 r$ 1.212,00
1658 rosivaldo siQUEira riBEiro 484.569.002-06 r$ 1.212,00
1659 rosivaN PadUa da silva 079.598.822-23 r$ 1.212,00
1660 rossiclEia socorro soarEs da silva 974.162.822-68 r$ 1.212,00
1661 rUBENilsoN costa MorEira 026.744.992-57 r$ 1.212,00
1662 rUBENs HENriQUE liMa BENtEs 699.228.452-53 r$ 1.212,00
1663 rUBENs MorEira 311.362.062-72 r$ 1.212,00
1664 rUi ailtoN fEliX dos saNtos 366.452.572-87 r$ 1.212,00
1665 rUi NElsoN costa rodriGUEs 022.179.042-05 r$ 1.212,00
1666 rUi sEiXas NUNEs 098.784.752-04 r$ 1.212,00
1667 salatiEr viEira dE aNdradE 891.350.592-49 r$ 1.212,00
1668 saMila PErEira dos saNtos 024.089.902-46 r$ 1.212,00
1669 saMir da silva coElHo 311.828.522-20 r$ 1.212,00
1670 saMir da silva coElHo JUNior 847.470.212-72 r$ 1.212,00
1671 saMUEl crUZ dos saNtos 756.126.742-87 r$ 1.212,00
1672 saMUEl NUNEs cavalcaNtE 825.104.152-04 r$ 1.212,00
1673 saNdra Maria alMEida do aMaral 402.686.162-72 r$ 1.212,00
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1674 saNdra Maria da silva dias 773.048.702-06 r$ 1.212,00
1675 sEBastiÃo alMEida dE JEsUs 232.707.052-04 r$ 1.212,00
1676 sEBastiÃo aMaral dE vascoNcElos 311.358.972-04 r$ 1.212,00
1677 sEBastiÃo aNdradE dos saNtos 751.644.342-53 r$ 1.212,00
1678 sEBastiÃo corrEa raMos 092.356.632-53 r$ 1.212,00
1679 sEBastiÃo GalUcio da silva 715.694.642-00 r$ 1.212,00
1680 sEBastiao Haroldo dos saNtos silva 369.774.382-15 r$ 1.212,00
1681 sEBastiao PErEira dE MoraEs 110.745.742-49 r$ 1.212,00
1682 sEBastiao PiNHEiro GUiMaraEs 366.460.592-68 r$ 1.212,00
1683 sEBastiNaNa fiGUEira vascoNcElos 909.060.552-53 r$ 1.212,00
1684 sElMa da silva aNdradE 366.429.592-72 r$ 1.212,00
1685 sErafiM cErdEira BarBosa 692.770.792-15 r$ 1.212,00
1686 sErafiM MoUsiNHo siQUEira 723.210.402-20 r$ 1.212,00
1687 sErGio alMEida dE JEsUs 387.317.972-53 r$ 1.212,00
1688 sÉrGio JÚNior da silva aNdradE 545.480.552-15 r$ 1.212,00
1689 sErGio siQUEira QUEiros 231.550.352-34 r$ 1.212,00
1690 sErGio viEira PiNto 746.004.432-68 r$ 1.212,00
1691 sidJaiNE viEira MiraNda 948.356.912-53 r$ 1.212,00
1692 silMa da coNcEiÇÃo MariNHo 975.471.152-68 r$ 1.212,00
1693 silvaNE alMEida costa 813.102.002-97 r$ 1.212,00
1694 silvaNo viEira viNHotE 004.013.412-16 r$ 1.212,00
1695 silvio rodriGUEs fiGUEira 337.443.002-34 r$ 1.212,00
1696 siMoNE cErdEira dE alMEida 993.257.802-91 r$ 1.212,00
1697 siMoNE dos saNtos alMEida 011.430.632-01 r$ 1.212,00
1698 siUlaNdo vascoNcElos fErrEira 689.348.662-68 r$ 1.212,00
1699 socorro corrEa PiNto 724.212.742-49 r$ 1.212,00
1700 socorro dE olivEira MaMEdE 403.468.112-87 r$ 1.212,00
1701 socorro dias olivEira 402.679.702-34 r$ 1.212,00
1702 solaNGE dE olivEira viEira 022.660.612-08 r$ 1.212,00
1703 soNia lUcia coUto viEira 772.376.502-97 r$ 1.212,00
1704 sotEr raiMUNdo viEira da silva 403.455.132-15 r$ 1.212,00
1705 stEfaNi dos saNtos silva 056.694.062-06 r$ 1.212,00
1706 stEfaNY araUJo dE soUZa 043.995.122-45 r$ 1.212,00
1707 sUElaNE dE olivEira PErEira 048.740.902-73 r$ 1.212,00
1708 sUElY silva dE soUsa 206.534.502-06 r$ 1.212,00
1709 sUZaNE da silva olivEira 045.671.242-94 r$ 1.212,00
1710 taiaNa frEitas NUNEs 016.788.772-63 r$ 1.212,00
1711 taiaNE GUiMarÃEs rodriGUEs 701.215.842-59 r$ 1.212,00
1712 taissa fErrEira da silva 048.423.972-41 r$ 1.212,00
1713 taiZE silva dos saNtos 002.335.632-45 r$ 1.212,00
1714 tatiaNa NUNEs da silva 023.446.742-84 r$ 1.212,00
1715 tErENicE tavarEs siQUEira 593.328.322-34 r$ 1.212,00
1716 tErEZiNHa dE castro tavarEs 366.356.502-53 r$ 1.212,00
1717 tErEZiNHa dE JEsUs da silva soarEs 068.367.712-87 r$ 1.212,00
1718 tErEZiNHa dos saNtos rodriGUEs 771.576.562-72 r$ 1.212,00
1719 tErEZiNHa viaNa dE alBUQUErQUE 616.916.662-20 r$ 1.212,00
1720 tHais aMaral dE alMEida 049.738.392-64 r$ 1.212,00
1721 tiaGo castro da silva 098.867.292-87 r$ 1.212,00
1722 toBias BaiMa alvarENGa 809.645.162-68 r$ 1.212,00
1723 toMaZ viEira cardoso 795.471.682-15 r$ 1.212,00
1724 toNilEi PErEira da silva 366.386.172-49 r$ 1.212,00
1725 UdisoN cErdEira dE alMEida 005.761.182-30 r$ 1.212,00
1726 UMBErto alBUQUErQUE do aMaral 366.392.142-53 r$ 1.212,00
1727 UYdErlaNdE JEsUs da crUZ 017.036.152-71 r$ 1.212,00
1728 UYlaNdE JEsUs da crUZ 017.036.242-62 r$ 1.212,00
1729 valBEr aBEl castro aNdradE 794.612.982-34 r$ 1.212,00
1730 valcilENE aNdradE dE JEsUs 034.740.862-19 r$ 1.212,00
1731 valciNÉia MariNHo loPEs 837.581.512-87 r$ 1.212,00
1732 valcY viEira dE Brito 510.419.102-82 r$ 1.212,00
1733 valdEci viEira fErrEira 700.215.462-15 r$ 1.212,00
1734 valdEia da silva MoUra 997.413.932-53 r$ 1.212,00
1735 valdEli Garcia dE soUsa 035.099.692-00 r$ 1.212,00
1736 valdElUcia siQUEira BENtEs 875.053.042-91 r$ 1.212,00
1737 valdEMar NEto NUNEs tavarEs 811.971.102-59 r$ 1.212,00
1738 valdEMir viaNa da silva 604.962.902-15 r$ 1.212,00
1739 valdENicE corrEa soUsa 990.352.782-91 r$ 1.212,00
1740 valdENildo cErdEira da silva 018.537.762-97 r$ 1.212,00
1741 valdENir fEliciaNo da silva 691.931.932-20 r$ 1.212,00
1742 valdENira GoMEs PicaNÇo 831.107.122-53 r$ 1.212,00

1743 valdENira silva loPEs 000.702.572-64 r$ 1.212,00
1744 valdENiZ aZEvEdo 999.508.472-49 r$ 1.212,00
1745 valdEr rocHa dos saNtos 836.057.202-00 r$ 1.212,00
1746 valdErlita da crUZ Barros 653.677.312-87 r$ 1.212,00
1747 valdErNilsoN PErEira siQUEira 620.393.182-91 r$ 1.212,00
1748 valdiclEi cErdEira da silva 033.277.172-57 r$ 1.212,00
1749 valdilEi GoMEs dE assUNÇÃo 013.294.272-03 r$ 1.212,00
1750 valdilENE PErEira siQUEira 857.153.792-53 r$ 1.212,00
1751 valdiNEi siQUEira BENtEs 035.675.712-90 r$ 1.212,00
1752 valdiNEia da silva soUZa 756.108.762-49 r$ 1.212,00
1753 valdiNHa costa cErdEira 437.622.202-04 r$ 1.212,00
1754 valdiNor dos saNtos PErEira 790.285.272-49 r$ 1.212,00
1755 valdir da silva rUfiNo 366.362.742-04 r$ 1.212,00
1756 valdoliMa soUsa aMaral 290.681.182-34 r$ 1.212,00
1757 valdriElE fraNca viEira 060.522.292-41 r$ 1.212,00
1758 valtEr aNdradE GUalBErto 005.559.902-81 r$ 1.212,00
1759 vaNda GalUcio da silva 803.421.322-53 r$ 1.212,00
1760 vaNdErlaNE castro cardoso 701.649.062-90 r$ 1.212,00
1761 vaNdErlEi da silva alMEida 650.840.712-00 r$ 1.212,00
1762 vaNdErlEY soarEs 852.487.972-68 r$ 1.212,00
1763 vaNdErlUcio da crUZ BENtEs 997.655.942-91 r$ 1.212,00
1764 vaNdErlUcio dE vascoNcElos riBEiro 009.188.972-38 r$ 1.212,00
1765 vaNdErNilcE Brito viEira 853.748.902-63 r$ 1.212,00
1766 vaNdErsoN dE olivEira viEira 966.915.572-04 r$ 1.212,00
1767 vaNdilsoN liMa cardoso 801.225.662-20 r$ 1.212,00
1768 vaNdo viEira dE Brito 899.135.152-20 r$ 1.212,00
1769 vaNEsE Maria da rocHa BarrEto 650.452.702-49 r$ 1.212,00
1770 vaNEssa costa rodriGUEs 999.859.852-49 r$ 1.212,00
1771 vaNEssa MarQUEs da rocHa 896.275.982-91 r$ 1.212,00
1772 vaNildo dos saNtos PErEira 999.887.982-53 r$ 1.212,00
1773 vaNilsoN dos saNtos fElEol 686.979.452-91 r$ 1.212,00
1774 vaNilsoN dos saNtos PErEira 049.152.712-85 r$ 1.212,00
1775 vaNilsoN PErEira siQUEira 775.157.732-00 r$ 1.212,00
1776 vENiltoN da silva MaraJÓ 756.977.342-04 r$ 1.212,00
1777 vEraNildo da rocHa viEira 783.055.192-87 r$ 1.212,00
1778 vEroNica Batista PiNHEiro 012.466.102-56 r$ 1.212,00
1779 vicENtE da silva lEitE 587.206.852-20 r$ 1.212,00
1780 vicENtE MariNHo Batista 457.940.732-68 r$ 1.212,00
1781 vicENtE siQUEira dos saNtos 110.746.122-72 r$ 1.212,00
1782 vilsoN dos saNtos silva 033.970.832-81 r$ 1.212,00
1783 virGÍNio soUZa dE JEsUs NEto 544.651.842-04 r$ 1.212,00
1784 virlaNdo viEira dE Brito 775.141.492-87 r$ 1.212,00
1785 vitor dE aZEvEdo castro 055.553.152-01 r$ 1.212,00
1786 vitor MaMEdE MoraEs 036.110.362-00 r$ 1.212,00
1787 vitorio soarEs dos saNtos 366.374.082-04 r$ 1.212,00
1788 vivaldo PiNto riBEiro 692.913.732-49 r$ 1.212,00
1789 WAGNER VIEIRA DA SILVA 794.482.082-00 r$ 1.212,00
1790 WALDEMIRO DA SILVA MATOS 110.758.212-15 r$ 1.212,00
1791 WALTER BARAUNA DA SILVA 414.484.642-34 r$ 1.212,00
1792 WALTER BENTES SOARES 511.564.742-72 r$ 1.212,00
1793 WALTER BORGES VIANA 825.632.842-87 r$ 1.212,00
1794 WALTER DE ASSUNÇÃO 194.626.032-00 r$ 1.212,00
1795 WALTER SOARES LOPES 231.492.302-25 r$ 1.212,00
1796 WANDERLEY ANTONIO VIEIRA CERDEIRA 909.280.322-72 r$ 1.212,00
1797 WANDERSON SIQUEIRA DE AZEVEDO 037.318.002-09 r$ 1.212,00
1798 WARWICH SANTOS DE OLIVEIRA 324.046.702-04 r$ 1.212,00
1799 WELINGTON LUCIO BATISTA 039.999.352-51 r$ 1.212,00
1800 WENDEL JANDER COSTA GOMES 030.940.802-43 r$ 1.212,00
1801 WESLEY VENANCIO BARBOSA 046.230.362-43 r$ 1.212,00
1802 WILDESON SANDER GUALBERTO DA SILVA 704.415.182-57 r$ 1.212,00
1803 WILHAMS CRUZ DOS SANTOS 026.228.502-98 r$ 1.212,00
1804 WILMA BARAUNA DA SILVA 888.209.472-34 r$ 1.212,00
1805 WILMA BRITO VIEIRA 039.831.912-07 r$ 1.212,00
1806 WILMAR FERREIRA LOPES 053.788.262-68 r$ 1.212,00
1807 YUri EdUardo PiNHEiro coElHo 044.899.312-04 r$ 1.212,00
1808 ZaUrita dos saNtos BENtEs 311.672.842-91 r$ 1.212,00
1809 ZElENE cordEiro dos saNtos 769.440.422-15 r$ 1.212,00
1810 ZENaidE da rocHa BarrEto 587.803.272-49 r$ 1.212,00
1811 ZENaidE dE aQUiNo PiNto 423.937.602-53 r$ 1.212,00
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1812 ZENaidE PErEira aMaral 205.282.802-87 r$ 1.212,00
1813 ZENilsoN dE olivEira PiNto 026.222.502-66 r$ 1.212,00
1814 ZEvaldo MariNHo PiNto 403.435.372-49 r$ 1.212,00
1815 ZilvaNa Brito viEira 021.640.762-14 r$ 1.212,00
1816 ZoNildo Brito viEira 021.662.742-77 r$ 1.212,00
1817 Zorilda Brito viEira 672.364.212-00 r$ 1.212,00
1818 ZUlivaldo MariNHo PiNto 231.558.332-20 r$ 1.212,00

valor total r$ 2.203.416,00

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

Protocolo: 853478
Portaria Nº. 060/cedec de 15 de seteMBro de 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ doM 
ElisEU, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E 
doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 124.836,00 (cENto E viNtE E QUatro Mil, oitocENtos E triNta E 
sEis rEais) para as 103 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor

1 adriaNa soUZa MartiNs 037.523.702-03 r$ 1.212,00

2 adriaNa tEiXEira NoGUEira 013.965.682-04 r$ 1.212,00

3 aGEMiro fErrEira dE soUsa 896.131.982-53 r$ 1.212,00

4 aNa lEidE saraiva dE saNtaNa 021.971.812-11 r$ 1.212,00

5 aNdrEia soUZa saNtos 004.975.982-56 r$ 1.212,00

6 aNGEla Maria NasciMENto dos saNtos 040.934.822-84 r$ 1.212,00

7 aNtoNia cristiaNE da silva NoGUEira 895.670.132-68 r$ 1.212,00

8 aNtoNia fErrEira dos saNtos 055.407.193-28 r$ 1.212,00

9 aNtoNia salviaNo dE aNdradE 002.815.663-30 r$ 1.212,00

10 aNtoNia saraiva dE saNtaNa 006.566.812-09 r$ 1.212,00

11 aParEcida MilENa raPoso da silva 036.623.002-65 r$ 1.212,00

12 BENEdita do NasciMENto Morais 025.080.392-50 r$ 1.212,00

13 BEtaNia costa fErrEira 010.571.522-00 r$ 1.212,00

14 BEtiaNE PiNto NasciMENto 059.259.902-77 r$ 1.212,00

15 caroliNE raMos 055.154.102-46 r$ 1.212,00

16 cicEra fErrEira dos saNtos 842.418.702-44 r$ 1.212,00

17 claUdilENE dos saNtos silva 891.868.182-87 r$ 1.212,00

18 clEidiaNE PErEira da lUZ 949.110.702-00 r$ 1.212,00

19 clEoMar silva BorGEs 760.163.742-53 r$ 1.212,00

20 dalUZ da coNcEiÇÃo soUZa 033.116.952-59 r$ 1.212,00

21 dEUsaNira alvEs dos saNtos 023.209.231-10 r$ 1.212,00

22 EdilEUdE silva saNtos 022.199.592-79 r$ 1.212,00

23 EdilEUZa tEiXEira da silva 401.800.852-04 r$ 1.212,00

24 EdNa Maria fErrEira PiNto 927.446.212-34 r$ 1.212,00

25 EliENE silva GoMEs 452.106.833-20 r$ 1.212,00

26 EliEtE rodriGUEs dos saNtos 402.484.453-91 r$ 1.212,00

27 EliZaNGEla dE soUsa Batista 997.583.263-68 r$ 1.212,00

28 EliZaNGEla riBEiro aGUiar 480.442.962-04 r$ 1.212,00

29 EliZEtE da silva saNtos 017.230.202-14 r$ 1.212,00

30 EriKa NadiGY olivEira BarBosa 010.359.712-32 r$ 1.212,00

31 EUZiMara alvEs saNtiaGo 853.112.432-87 r$ 1.212,00

32 faBiaNa clEMENtE dE aMoriM 972.734.902-10 r$ 1.212,00

33 fErNaNda taMara crUZ aGUiar 988.383.422-53 r$ 1.212,00

34 flavia PoNtEs dos saNtos 068.080.782-97 r$ 1.212,00

35 flor dE Maria NUNEs 789.818.162-04 r$ 1.212,00

36 fraNciElY da coNcEiÇÃo silva 040.230.222-25 r$ 1.212,00

37 fraNcilENE dE soUsa silva 047.152.373-93 r$ 1.212,00

38 fraNcilENE soUsa silva 023.602.052-85 r$ 1.212,00

39 fraNciNicE da coNcEiÇao torrEs 898.299.482-34 r$ 1.212,00

40 fraNcisca tEiXEira liMa 998.323.482-34 r$ 1.212,00

41 GaBriEla dos saNtos fErrEira 036.027.542-78 r$ 1.212,00

42 GEaNE silva saNtos 027.136.922-10 r$ 1.212,00

43 GivalNEtE MiraNda da cUNHa 549.402.142-49 r$ 1.212,00

44 GlaUciErY salEs da silva 004.298.592-79 r$ 1.212,00

45 GracilENE soarEs PEssoa dE araUJo 053.147.572-73 r$ 1.212,00

46 isaBEl do carMo da coNcEiÇÃo 038.463.612-83 r$ 1.212,00

47 ivaNEtE ParGa dos saNtos 760.588.162-20 r$ 1.212,00

48 JaKEliNE dos saNtos rEis 054.789.982-30 r$ 1.212,00

49 JorGE dias GoMEs 004.754.032-07 r$ 1.212,00

50 JosE do aMParo dE olivEira 029.294.032-76 r$ 1.212,00

51 JosEaNE costa NUNEs 079.933.471-57 r$ 1.212,00

52 JUliaNa da silva soUZa 047.303.312-73 r$ 1.212,00

53 JUliEtE silva dE MiraNda 046.727.522-08 r$ 1.212,00

54 JUvENal lEal da silva 235.024.522-53 r$ 1.212,00

55 KatiaNE cassia soarEs silva 007.004.242-02 r$ 1.212,00

56 lEila viEira NUNEs 776.714.302-34 r$ 1.212,00

57 lUcilEidE cavalcaNtE dE araUJo 016.738.193-89 r$ 1.212,00

58 lUiZ GoMEs dE JEsUs 005.313.182-73 r$ 1.212,00

59 lUZiENE PaUliNo dE soUsa 001.533.533-09 r$ 1.212,00

60 MarciaNa dE JEsUs lEitE 005.591.352-03 r$ 1.212,00

61 MarcilENE aBrEU dos saNtos 067.291.203-12 r$ 1.212,00

62 Maria cilda alvEs fErNaNdEs 996.485.202-91 r$ 1.212,00

63 Maria clEaNE da silva 006.794.492-21 r$ 1.212,00

64 Maria da coNcEiÇÃo diMas dE olivEira 661.678.842-34 r$ 1.212,00

65 Maria dalva dE soUsa 691.802.292-04 r$ 1.212,00

66 Maria das dorEs soUsa 986.643.952-68 r$ 1.212,00

67 Maria das dorEs soUsa liMa 727.110.352-04 r$ 1.212,00

68 Maria das GraÇas avElar Barros 489.999.032-49 r$ 1.212,00

69 Maria dE JEsUs da lUZ silva 029.424.752-18 r$ 1.212,00

70 Maria fraNciENEidE BEZErra da silva 904.565.802-04 r$ 1.212,00

71 Maria iraNEtE dias NUNEs 003.786.272-36 r$ 1.212,00

72 Maria iraNi fErrEira do carMo 993.808.032-49 r$ 1.212,00

73 Maria JosE da crUZ silva 026.282.163-02 r$ 1.212,00

74 Maria lUcilENE do NasciMENto 851.317.092-53 r$ 1.212,00

75 Maria NaNcitElMa dE soUZa saNtos 458.727.082-20 r$ 1.212,00

76 Maria PErEira liMa 776.834.552-53 r$ 1.212,00

77 Maria rEGiNa MoUrao dE olivEira 046.332.302-55 r$ 1.212,00

78 MariaNE BEatriZ alvEs dE olivEira 622.924.283-42 r$ 1.212,00

79 MarilENE dE olivEira Matos 966.791.742-87 r$ 1.212,00

80 MarilENE dos saNtos soUsa 027.984.672-09 r$ 1.212,00

81 MariNEtE da coNcEiÇao silva 539.919.152-00 r$ 1.212,00

82 MarlY rosa dE liMa 269.369.762-04 r$ 1.212,00

83 NatHiEllY da silva Batista 091.199.692-36 r$ 1.212,00

84 NErisvaldo cUstodio araUJo 897.205.472-00 r$ 1.212,00

85 Patricia da silva soUsa liMa 602.388.913-13 r$ 1.212,00
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86 rafaEla BEZErra soarEs 037.846.022-66 r$ 1.212,00

87 raQUEl silva alvEs 701.891.682-85 r$ 1.212,00

88 raUriENE BraGa BarBosa 091.553.422-30 r$ 1.212,00

89 rEGiaNE BEZErra soarEs 007.178.492-60 r$ 1.212,00

90 rEGiNa da coNcEiÇÃo silva 746.602.682-68 r$ 1.212,00

91 rENata viEira NUNEs 823.312.192-49 r$ 1.212,00

92 rosEaNE dos saNtos aNaclEto da silva 035.435.083-85 r$ 1.212,00

93 rosEaNE GoMEs dE soUZa 747.328.892-04 r$ 1.212,00

94 rosEaNE silva liMa 038.456.862-94 r$ 1.212,00

95 saraH vitoria saMPaio soarEs 703.656.202-11 r$ 1.212,00

96 soraia araUJo coNcEiÇÃo 052.690.072-58 r$ 1.212,00

97 taMara rEGia rocHa Prado 711.971.252-72 r$ 1.212,00

98 tatiaNE raMos 701.093.052-05 r$ 1.212,00

99 tErEZa dE JEsUs dE soUZa 427.344.792-49 r$ 1.212,00

100 tErEZa NasciMENto araÚJo 427.339.522-34 r$ 1.212,00

101 toMaZ raMos 571.256.432-72 r$ 1.212,00

102 vEra lUcia GoMEs viEira 614.033.342-34 r$ 1.212,00

103 YolaNda PErEira liMa 865.211.792-68 r$ 1.212,00

valor total r$ 124.836,00

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

Protocolo: 853483
Portaria Nº. 062/cedec de 15 de seteMBro de 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ al-
MEiriM, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos 
E doZE rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários en-
caminhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total 
de r$ 12.120,00 (doZE Mil, cENto E viNtE rEais) para as 10 famílias 
cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor

1 MiKElEN MartiNs dE soUZa 083.421.442-32 r$ 1.212,00

2 rosiMari dE liMa carNEiro 903.341.912-20 r$ 1.212,00

3 GirlaNE caldEira BraZao 057.946.052-51 r$ 1.212,00

4 raiMUNdo da coNcEicao sodrE 354.881.582-00 r$ 1.212,00

5 rosaNa Brasil fEliX 005.454.522-60 r$ 1.212,00

6 Maria ivaNEtE BaliEiro da silva 949.729.152-34 r$ 1.212,00

7 Maria laUdEci MartiNs costa 036.481.882-40 r$ 1.212,00

8 aNtoNio fEliX araGao dE soUsa 050.621.362-53 r$ 1.212,00

9 adEMir BaliEiro costa 066.744.642-79 r$ 1.212,00

10 adENilsoN soUZa calda 017.586.712-70 r$ 1.212,00

valor total r$ 12.120,00

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

Protocolo: 853526
Portaria Nº. 063/cedec de 15 de seteMBro de 2022.
coordENador adJUNto EstadUal dE dEfEsa civil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, Portaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e Portaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rEsolvE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ oU-
rÉM, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENtos E doZE 
rEais), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 12.120,00 
(doZE Mil, cENto E viNtE rEais) para as 06 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor

1 aNtoNia Maria dE olivEira da silva 607.853.147-68 r$ 1.212,00

2 aNNE cristiNa dE olivEira 774.615.762-91 r$ 1.212,00

3 aNtoNio EvEraldo dos saNtos riBEiro 477.291.632-68 r$ 1.212,00

4 aNtoNio fErNaNdo dE soUZa 398.439.712-72 r$ 1.212,00

5 Maria dE NaZarE Brasil da silva 398.448.202-78 r$ 1.212,00

6 siria riBEiro da silva 398.450.872-72 r$ 1.212,00

valor total r$ 7.272,00

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

Protocolo: 853527

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 238 diÁria/cedec de 15 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM carlos raNGEl valois da 
silva, sGt QBM Márcio dos saNtos avElar, sGt QBM aNdErsoN 
rocHa dE soUZa liNHarEs e cB QBM JoNataN soUZa da PENHa 12 
(doze) diárias de alimentação e 11 (onze), diárias de Pousada para cada 
e cEl QoBM EdUardo alvEs dos saNtos NEto, sUB tEN QBM rr ál-
varo PEiXoto dE olivEira JUNior, sGt QBM aNtÔNio carlos sENa 
Batista, sGt QBM diEGo Batista araÚJo saNtos, sGt QBM MarcElo 
fraNco dE araÚJo e sGt QBM iGor dE liMa Batista, 10 (dez) diárias 
de alimentação e 09 (nove) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 27.850,43 (viNtE sEtE Mil, oitocENtos E ciNQUENta 
rEais E QUarENta E trÊs cENtavos), por terem seguido viagem de 
Belém-Pa para o município de Parauapebas/Pa, na região de integração 
de carajás e com diárias do grupo B, nos períodos de 14 a 25 de setem-
bro e 16 a 25 de setembro, respectivamente, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 853457
eXtrato da Portaria Nº 442/diÁria/dF 

de 12 de seteMBro de 2022
conceder aos militares: cEl QoBM HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa 
Mf: 5267560/1, cEl QoBM JaiME rosa dE olivEira Mf: 5617863/, 
cEl QoBM EdUardo alvEs dos saNtos NEto Mf:5723370/1, tcEl 
QoBM viviaN rosa lEitE Mf: 5817013/1, MaJ QoBM diaNa fErNaN-
dEs das cHaGas Mf: 54184148, MaJ QoBM MaNoEl lEoNardo cos-
ta sarGEs Mf: 57173900/1, stEN BM aNdrE raiMUNdo BENtEs fEr-
REIRA MF: 5131111/2, SGT BM WELLINGTON SOUSA DA SILVA CASTRO 
Mf: 54187037/3, sGt BM sErGio raMos loPEs Mf: 5602440/1, sGt 
BM carlos cEsar Barros dos saNtos Mf: 5598516/1, sGt BM diEGo 
Batista araUJo saNtos Mf: 57173388/1 e ao cB BM JailsoN MiraNda 
dE JEsUs Mf: 57212042/2, 03 (trÊs) diárias de alimentação e 02 (dUas) 
diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 9.266,85 
(NovE Mil E dUZENtos E sEssENta E sEis rEais E oitENta E ciNco 
cENtavos) para seguirem viagem de Belém-Pa para Parauapebas- Pa, 
no período de 12 a 14 de setembro de 2022, a serviço da corporação do 
cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMEs dE soUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 853205
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Belém-Pa, 14 setembro de 2022
Portaria N.º 116/2022-dGPc/diVersos
a chefe de Gabinete da Polícia civil 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-dG/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 nº 8.666/93 a servidora lorENa dE 
loUrdEs Maia da costa sardiNHa, assistente administrativo, matrí-
cula n° 54196342 para acompanhar como fiscal a execução do contrato 
nº 378/2022–PC/PA, firmado com a empresa CONSULTRE CONSULTORIA E 
trEiNaMENto ltda, cNPJ Nº 36.003.671/0001-53, cujo objeto é a parti-
cipação em curso de execução orçamentária, financeira e contábil de for-
ma integrada na administração pública, e no seu impedimento o servidor, 
RICARDO WITOLD TADAIESKY DE OLIVEIRA, Chefe de Serviços, matrícula 
n° 5935550 que assistirá o referido contrato com as mesmas atribuições, 
no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o início até o término 
da vigência contratual.
III – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabeleci-
dos;
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;
iv – 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 da Polícia civil

Protocolo: 853261
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aBertUra de Fase recUrsaL de deseMPate
coNcorrÊNcia Nº 01/2022-Pc/Pa
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/14610
objeto: construção do complexo da Polícia civil no Município de redenção.
No dia 13/09/2022 foi realizada sessão para aplicação do item 11.5 do 
edital (desempate) na qual a empresa coNstrUMaZ coNstrUtora ltda 
ofereceu nova proposta para desempate e em ato contínuo o encaminha-
mento para o setor técnico de engenharia para avaliação e parecer técnico. 
desta forma, abre-se prazo recursal a contar desta publicação às licitantes 
participantes da coNcorrÊNcia Nº 01/2022-Pc/Pa
comissão de licitação da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 853139

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 216 de 06/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°92796/22.
NoME: rosaNa cristiaNE da silva MoNtEiro
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:54187970/1
PErÍodo:29.01.2022 a 04.02.2022

Portaria Nº 234 de 01/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°92803/22
NoME: daNiEllE BrUNNa riBEiro cHaGas cartaXo
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:5958491/1
PErÍodo:04.01.2022 a 10.01.2022.
Portaria Nº 235 de 01/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°992783/22.
NoME:EdsoN JosÉ loUZada Batista
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:6401841/2
PErÍodo:12.01.2022 a 17.01.2022.
Portaria Nº 238 de 06/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93776/22..
NOME:ALEX WILDE SALLES ANTUNES
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:54188131/1
PErÍodo:21.01.2022 a 03.02.2022..
Portaria Nº 239 de 06/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°92795/22.
NoME: tErEsiNHa daMascENo MoNtEiro
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:5847249/1
PErÍodo:24.01.2022 a 06.02.2022

Protocolo: 853171
Portaria Nº 242 de 09/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°92945/22.
NoME:Eric da silva NasciMENto
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:54188321/1
PErÍodo:31.07.2022 a 29.08.2022.
Portaria Nº 243 de 09/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93340/22
NoME: lÚcio araÚJo MENEZEs
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:5848806/1
PErÍodo:13.05.2022 a 26.07.2022.
Portaria Nº 245 de 12/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93346/22
NoME:rosEMar cordEiro da silva BorGEs
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:54188318/1
PErÍodo:29.07.2022 a 26.09.2022.
Portaria Nº 246 de 12/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93343/22
NoME:Maria lENira MorEira dE aQUiNo
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:5129184/2
PErÍodo:08.08.2022 a 05.11.2022.

Protocolo: 853197
Portaria Nº 233 de 01/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°92781/22.
NoME:PaBlo Y castro
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:5889186/1
PErÍodo:13.01.2022 a 21.01.2022.
Portaria Nº 247 de 12/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93594/22.
NoME:NilsoN BarBosa PErEira
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:5127467/2
PErÍodo:09.06.2022 a 07.07.2022.
Portaria Nº 248 de 12/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93938/22.
NoME:MoUrÃo carrEra cardoso JÚNior
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:55588130/2
PErÍodo:24.01.2022 a 02.02.2022.
Portaria Nº 249 de 12/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93937/22.
NoME:ivaNildo dE alMEida rodriGUEs
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:5281091/2
PErÍodo:11.02.2022 a 15.02.2022.
Portaria Nº 250 de 12/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°92777/22.
NoME:roBsoN JosÉ fErNaNdEs NUNEs
carGo: Perito criminal, MatrÍcUla:54188319/1
PErÍodo:24.01.2022 a 30.01.2022.
Portaria Nº 251 de 13/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°92969/22.
NoME:aNdErsoN vEloso da costa cUNHa
carGo: aux. técnico de Perícias, MatrÍcUla:5958418/1
PErÍodo:01.07.2022 a 27.12.2022.

Protocolo: 853277
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PAE nº 2022/888333 - Pregão Eletrônico nº 065/2022 – PCEPA
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/888333), bem como as disposições do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 065/2022 – PcEPa, que tem objeto a aQUisiÇÃo dE MatErial 
PErMaNENtE (cofrE), rEsolvE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresa/ cNPJ iteM VaLor totaL

1 W E DA ROCHA LTDA
 cNPJ nº 09.618.629/0001-74 1

r$ 17.599,50
(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais 

e cinquenta centavos)

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
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iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iv – os autos do presente processo estão à disposição de todos que in-
teressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta 
Polícia Científica do Pará.
rEGistrE-sE, cUMPra-sE e PUBliQUE-sE.
Belém, Pa, 15 de setembro de 2022.
cElso da silva MascarElHas
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 853501
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
 Processo nº 2022/753056 - Pregão Eletrônico nº 058/2022 - PCEPA
 o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos au-
tos (PaE nº 2022/753056), bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 058/2022 – PcEPa, que tem como objeto a aquisição de 
equipamento permanente (fechadura digital smart biométrica), para aten-
der as necessidades desta Polícia Científica do Pará (PCEPA), RESOLVE:
i – adJUdicar E HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 058/2022, 
por “Menor Preço por item”, no qual foi consagrada vencedora à I C CO-
MÉrcio E sErviÇos (cNPJ sob o nº 40.359.757/0001-90), pela oferta de 
r$ 19.995,00 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais).
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iv – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta Po-
lícia Científica do Pará.
rEGistrE-sE, cUMPra-sE e PUBliQUE-sE.
Belém/Pa, 15 de setembro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 853297
PAE nº 2022/462288 - Pregão Eletrônico nº 064/2022 – PCEPA
o dirEtor-GEral da PolÍcia ciENtÍfica do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
(PaE nº 2022/462288), bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 064/2022 – PcEPa, que tem objeto a aquisição de Material 
Químico, para o atendimento das necessidades da coordenação de labo-
ratório, desta Polícia Científica do Pará PCEPA, RESOLVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1
José ferreira da silva filho

cNPJ nº 14.067.722/0001-78
 

1, 2, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 
17, 19, 24, 31 e 33.

r$ 92.840,00
( Noventa e dois mil oitocentos e 

quarenta reais)
 

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iv – os autos do presente processo estão à disposição de todos que in-
teressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação desta 
Polícia Científica do Pará.
rEGistrE-sE, cUMPra-sE e PUBliQUE-sE.
Belém, Pa, 15 de setembro de 2022.
cElso da silva MascarElHas
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 853305

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PAE nº 2022/462288 - Pregão Eletrônico nº 064/2022 – PCEPA
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA nº 143/2022 de 19/05/2022– 
GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iv, da 
lei 10.520/2002), e após a constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 064/2022 – PcEPa, que tem 
como objeto a aquisição de Material Químico, para o atendimento das 
necessidades da Coordenação de Laboratório, desta Polícia Científica do 
Pará PcEPa, rEsolvE:
i - adJUdicar os itens deste certame para a seguinte empresa:

 eMPresa/ cNPJ iteNs VaLor totaL

1
José ferreira da silva filho

cNPJ nº 14.067.722/0001-78
 

1, 2, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 
19, 24, 31 e 33.

r$ 92.840,00
( Noventa e dois mil oitocentos e 

quarenta reais)
 

lidiaNE NasciMENto GoMEs
Pregoeira Oficial

Protocolo: 853303
PAE nº 2022/888333 - Pregão Eletrônico nº 065/2022 – PCEPA
A Pregoeira Oficial designada pela PORTARIA nº 143/2022 de 19/05/2022– 
GaB/dG/PcP, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iv, da 
lei 10.520/2002), e após a constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 065/2022 – PcEPa, que tem como 
objeto a aQUisiÇÃo dE MatErial PErMaNENtE (cofrE), rEsolvE:
i - adJUdicar o item deste certame para a seguinte empresa:

 eMPresa/ cNPJ iteM VaLor totaL

1 W E DA ROCHA LTDA
cNPJ nº 09.618.629/0001-74 1

r$ 17.599,50
(dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais 

e cinquenta centavos)
 

lidiaNE NasciMENto GoMEs
Pregoeira Oficial

Protocolo: 853498

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1812/ 2022
EMMaNUEl Marcos dos saNtos carPiNa
MatrÍcUla: 57195136/1
carGo: Motorista
cidadE: liMoEiro do aJUrU - Pa
diária: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 25/08/2021 a 28/08/2022
oBJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1845/ 2022 d
WISTON APARECIDO SILVA DOS SANTOS
MatrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 31/08/2022 a 01/09/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElso da silva MascarENHa
Portaria n°. 1841/ 2022
EliZaBEtH Maria PErEira fErrEira
carGo: Psiquiatra
cidadE: saNtarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/05/2022 a 02/05/2022
oBJEtivo: atENdEr dEMaNda.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 277/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/02/2022
oBJEtivo: realizar plantao.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 853579
Portaria n°. 1835/ 2022
EliEtE PErEira dE carvalHo
MatrÍcUla: 5833906/1
carGo: Perito criminal
HaMiltoN JosÉ tavarEs dias
MatrÍcUla: 57195109/1
carGo: Motorista
roBErta Patricia dos saNtos tavarEs
MatrÍcUla: 5894894
carGo: Perito criminal
rodriGo costa fErrEira cic: 744.372.082-34
MatrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: caPitÃo PoÇo - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 18/08/2022
oBJEtivo: Participar equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1831/ 2022
BrUNo alEXaNdrE scalcoN
MatrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
silvio cassio da silva BarBosa
MatrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar técnico de Perícias
WISTON APARECIDO SILVA DOS SANTOS
MatrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: Brasil Novo - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/08/2022 a 26/08/2022
oBJEtivo: realizar Pericia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1833/ 2022
JosUÉ Matos GUErrEiro
MatrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa viaNa
MatrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
cidadE: MoJÚ - Pa
diárias: 03 1/2 (três e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 19/08/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1832/ 2022
dUrval PoNtEs fErrEira
MatrÍcUla: 5187990/2
carGo: Perito criminal
PaUlo tHiaGo MaGNo rodriGUEs
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MatrÍcUla: 5902583
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 17/08/2022 a 18/08/2022
oBJEtivo: Participar de equipe pericial.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 853572
Portaria n°. 1847/ 2022
JaNio roBErto arNald fErrEira
MatrÍcUla: 5901281
carGo: Perito criminal
cidadE: aNaJas - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/06/2022 a 13/06/2022
oBJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1852/ 2022
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 18/08/2022 a 20/08/2022
oBJEtivo: coNdUZir viatUra.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1854/ 2022
GilsoN riBEiro MaGalHÃEs
MatrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
MarcElo MoraEs
MatrÍcUla: 54185853/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 22/08/2022 a 26/08/2022
oBJEtivo: ParticiPar dE rEUNiÃo.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1855/ 2022
dJair Garcia loPEs
MatrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/08/2022 a 31/08/2022
oBJEtivo: coNdUZir viatUra.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 853589
Portaria n°. 1851/ 2022
lidiaNE Batista fErrEira sHiMoN
MatrÍcUla: 57225375
carGo: auxiliar técnico de Perícias
WISTON APARECIDO SILVA DOS SANTOS
MatrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diárias: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/08/2022 a 24/08/2022
oBJEtivo: traNslado dE MatErial BioloGico.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1858/ 2022
JEffErsoN Bastos dE olivEira
MatrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
KlEitoN BarBosa GaMa
MatrÍcUla: 5963407/1
carGo: Motorista
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 26/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1666/ 2022
carlos aNtoNio dE soUsa
MatrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: tUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/08/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 853599

.

.

oUtras MatÉrias
.

rEadaPtaÇÃo fUNcioNal
Portaria Nº 240 de 06/09/2022-daF
laUdo MÉdico N°93162/22.
NoME:BrENo viEGas daNtas MartiNs
carGo: aux.técnico de Perícias, MatrÍcUla:57217750/2
PErÍodo:18.08.2022 a 13.02.2022.

Protocolo: 853216

..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 162/2022-cGd/Pad/diVersos
Belém, 08 de setembro de 2022.
a corregedora chefe do departamento de trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNsidEraNdo os termos da Portaria nº 032/2019-dG/cGP/dEtraN, 
de 04.01.2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 07.01.2019, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou e Processo Disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 002/2022-comissão de 
Pad, de 08.09.2022, subscrito pela Presidente da comissão Hilma de 
Araújo Amorim, por intermédio do qual solicita e justifica a necessidade 
de prorrogação do prazo para continuidade dos atos do Processo de Pad 
nº 2020/1100469;
r E s o l v E:
i – ProrroGar, por 60 dias, o prazo do processo de Pad instaurado pela 
Portaria nº 13/2022-cGd/Pad, publicada no doE nº 35.020, de 24 de 
junho de 2022, para dar continuidade a investigação dos trabalhos, a partir 
de 16 de setembro de 2022;
ii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno 
cumprimento do presente ato.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
JUcirENE silva dE araUJo
corregedora chefe - dEtraN/Pa. Portaria 3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 853721

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 3944/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 13/09/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 209/2022-Gcc-dEtraN, 
de 12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1169250,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 076/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa POWER TRAC BATERIAS 
ltda, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prer-
rogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordado.
titular:MARCUS VINÍCIUS DA SILVA ALENCAR, matrícula 55587592/1;
suplente:Paulo Jorge aguiar Nunes, matrícula 57197495/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 3941/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 13/09/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 212/2022-Gcc-dEtraN, 
de 12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1170684,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 058/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa HR COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EirEli, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a 
prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordado.
titular:MARCUS VINÍCIUS DA SILVA ALENCAR, matrícula 55587592/1;
suplente:Paulo Jorge aguiar Nunes, matrícula 57197495/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 3940/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 13/09/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 208/2022-Gcc-dEtraN, 
de 12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1168821,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 072/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa APOLO COMERCIAL LTDA, 
bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa 
de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, ates-
tar os serviços conforme acordado.
titular:OZINALDO DO NASCIMENTO AZULAY, matrícula 3266249/1;
suplente:Paulo silva dos santos, matrícula 57194033/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
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Portaria Nº 3939/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 13/09/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 207/2022-Gcc-dEtraN, 
de 12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1168360,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 046/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa PRIMO CWB COMERCIAL 
ltda , bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prer-
rogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e 
ainda, atestar os serviços conforme acordado.
titular:luiz carlos Balieiro Pereira, matrícula 5853192/2.
suplente:valdecir raimundo corrêa lopes, matrícula 57188809/1.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 3938/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, 
em 13/09/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 206/2022-Gcc-dEtraN, 
de 12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1167906,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 043/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa AP GONÇALVES COMERCIAL, 
bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa 
de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, ates-
tar os serviços conforme acordado.
titular:cláudio Pereira da silva, matrícula 57189942/1.
suplente:luiz carlos Balieiro Pereira, matrícula 5853192/2.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor na data da publicação.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral

Protocolo: 853505

.

.

errata
.

errata
Portaria nº 20/2022 de 06 de janeiro de 2022
Portaria nº 20/2022 de 06 de janeiro de 2022, publicada na edição 
nº 34.850 de 01/02/2022 do Diário Oficial do Estado do Pará, tem pelo 
presente, por deixar de indicar o período avaliativo, a seguinte correção:
onde lê:
art. 1º Homologar a progressão funcional dos servidores do quadro per-
manente de pessoal deste departamento, conforme abaixo discriminado.
Leia-se:
art. 1º Homologar a progressão funcional dos servidores do quadro perma-
nente de pessoal deste departamento, conforme abaixo discriminado, rE-
fErENtE ao PErÍodo avaliativo dE JaNEiro/2017 a dEZEMBro/2019.
Gabinete da diretora Geral, 15 de setembro de 2022

Protocolo: 853686

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Considerando os elementos de instrução constante dos autos re-
lativos ao processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 
13/2022, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecer material de consumo água mineral sem gás e envasada em 
copo de 200 ml, em caixa com 48 unidades, entrega parcial, conforme 
as especificações e estimativas de consumo constantes no instrumento 
convocatório e no termo de referência – anexo i, decorrente do processo 
administrativo nº 2022/789497.
Considerando a decisão proferida pela Pregoeira Oficial, bem como Parecer 
técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo que 
no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigidas 
na lei federal nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual 
nº 534/2020 e demais normativas vigentes.
rEsolvo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 13/2022, 
do tipo menor preço por item, à empresa vencedora EXtra distriBUi-
dora dE áGUa ltda, inscrita no cNPJ sob o nº  46.470.984/0001-75, no 
valor global de r$ 256.728,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos 
e vinte e oito reais) para o item 1 e no valor global de r$ 13.584,00 (treze 
mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) para o item 2.
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUsa coElHo
diretora Geral
dEtraN/Pa

Protocolo: 853229

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3851/2022-daF/cGP, de 12/09/2022
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 de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1096361;

rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
andrea Maria da silva carvalho, matrícula nº 80845546/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
300,00 (TREZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; Monte Alegre, conforme Processo de Diárias n° 2022/1012556.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 12/09 a 01/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3852/2022-daF/cGP, de 06/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1094118;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Gelbson costa ferreira, matrícula nº 57202652/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (setenta reais) e destina-se a suprir despesas com transporte, refe-
rente ao Processo de diária nº 2022/1079798.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-70,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 12/09 a 01/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3865/2022-daF/cGP, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1096660;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Erley Wanderson da Silva e Silva, matrícula nº 57201941/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
60,00 (SESSENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas transporte 
na viagem para o município de são Miguel do Guamá..
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 60,00
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 12/09 a 01/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3920/2022-daF/cGP, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1133865;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
arleni vieira vilhena, matrícula nº 57220448/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para 
os municípios de; São Félix do Xingu, conforme Processo de Diárias n° 
2022/1112583.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/10/2022 a 28/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853311
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.

diÁria
.

PORTARIA nº 3871/2022-DAF/cgp, de 08/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1136003;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Paragominas – 22 à 25/09/2022, são Miguel do Gua-
má/Belém – 26/09 à 01/10/2022, a fim de acompanhar os serviços de fis-
calização eletrônicas (radares) nas regiões de integração do rio capim na 
Pa-125 e Pa-256, região de integração do Guamá nas Pa-322 e Pa-251.

NoMe MatricULa
ivan campos Bezerra 3261891/1
Eduardo rabelo freire 57190748/1

orivaldo castro dos santos 3262057/1
Manoel João ramos da costa 4001427/

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3907/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1147231
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de santa Bárbara no período de 22 à 26/09/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela dto.

NoMe MatricULa
Mauro clovis Gomes da silva 57227318/1

sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190/1
izaura valadares de souza 57211114/2

Gilvan veloso cruz 57213689/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3911/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1145067;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de oito E MEia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de altaMira – 13/10 a 16/10/2022, vitÓria do XiN-
GU – 17/10/2022, aNaPÚ – 18/10/2022, PacaJá – 19/10/2022, PacaJá/
BELÉM – 20/10 a 21/10/2022, a fim de realizar fiscalização do Contrato Nº 
011/2020 (região do Xingú, lote 11).

NoMe MatricULa
irandir de castro diniz 57196438/2

alexandre dos santos rebouças 57197166/1
José de sousa ramos 6120040/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3912/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1145960;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Barcarena no período de 12 à 17/09/2022, a fim parti-
cipar do curso de capacitação de gestores municipais de trânsito.

NoMe MatricULa
José Bento andrade Gouvêa Júnior 80845362/5

rosa Maria da silva Bohadana 5953242/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3913/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1134332;

r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Colares no período de 25/09 à 03/10/2022, a fim de 
realizar os trabalhos de levantamento técnico e de área para instalação de 
funcionamento das balanças nas rodovias estaduais que se localizam nos 
municipios acima citados.

NoMe MatricULa
Maria de lourdes ferreira Batista 54187987/3

Jorge alberto luz Bahia filho 57227367/1
sílvio Nazareno de Moraes 57201601/1

Walmero Jesus Costa 57226865/1
Priscyla Roman Vieira 57200275/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3916/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1134304;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de oito e meia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Colares no período de 25/09 à 03/10/2022, a fim de 
realizar os trabalhos de levantamento técnico e de área para instalação de 
funcionamento das balanças nas rodovias estaduais que se localizam nos 
municipios acima citados, bem como cumprir cronograma da dto.

NoMe MatricULa
Jonhilda do socorro Mileo cardoso 57227434/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3917/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1119220;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E NovE E MEia (29 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Belém para os municípios de Novo rEPartiMENto – 10/10 
a 13/10/2022, MEdicilÂNdia – 14/10 a 19/10/2022, cUrioNÓPolis – 
20/10 a 24/10/2022, sÃo GEraldo do araGUaia – 25/10 a 29/10/2022, 
JacUNdá – 30/10 a 04/10/2022, sÃo MiGUEl do GUaMá – 05/11 a 
08/11/2022, a fim de realizar levantamento técnico das necessidades de 
manutenção predial das cirEtraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
ionaldo robson de lima carvalho 3262294/1
vander Jocelir ferreira dos santos 57176418/2

luís Mário contente farias 3216667/1
Gildo carvalho dos santos 57227769/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3922/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1112583;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de tucuruí para os municípios de sÃo fÉliX do XiNGU – 03/10 a 
28/10/2022, a fim de prestar serviços como vistoriadora de veículos na 
cirEtraN do referido município, conforme solicitação.

NoMe MatricULa
arleni vieira vilhena 57220448/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3923/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1151504;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os mu-
nicípios de Jacundá/Belém – 10 a 13/09/2022, Novo repartimento/Belém – 16 à 
20/09/2022, Igarapé-Miri/Belém – 23 à 27/09/2022, a fim de realizar os traba-
lhos promovendo a segurança das bancas itinerantes de habilitação.
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NoMe MatricULa
andré victor silva de araújo 5938900/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3924/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1136534;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de dEZ E MEia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para os municípios de BELTERRA – 08/09 a 18/09/2022, a fim de prestar 
apoio administrativo para a equipe de fiscalização de trânsito atuante no 
referido município.

NoMe MatricULa
Joelma Melo Pereira 57175513/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3925/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1150662;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de itaituba para os municípios de altaMira – 12/09 a 25/09/2022, 
RURÓPOLIS – 26/09 a 07/10/2022, a fim de desempenhar suas atividades 
funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, em cumprimento a 
programação da dto nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
valdir amadeu da silva 5827485/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3926/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/866697;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de dEZENovE E MEia (19 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de sÃo GEraldo do araGUaia – 12/09 a 
01/10/2022, a fim de prestar treinamento na aréa de habilitação para o 
novo Gerente da cirEtraN do referido município.

NoMe MatricULa
sandra terezinha Braga teixeira 54184444/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3928/2022-DAF/cgp, de 12/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN- Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da PORTARIA 3057/2019-DG/CGP;
CONSIDERANDO a solicitação constante no Processo nº 2022/1037197;
r E s o l v E :
rEtificar a Portaria nº 3789/2022-daf/cGP de 02/09/2022, publicada 
no doE nº 35.107 de 09/09/2022, que autorizou o deslocamento do 
servidor IGOR DAMASCENO PEREIRA, a fim de prestar serviços de 
vistoriador veicular na cirEtraN do referido município.
onde se lê: Período de 12/09 à 07/10/2022.
leia-se: Período de 12/09 à 01/10/2022.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro
PORTARIA nº 3948/2022-DAF/cgp, de 13/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1167294;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Salinópolis no período de 30/09 à 15/10/2022, a fim 
de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administra-
tivo, realizando as atividades correlatas a sua área de atuação.

NoMe MatricULa
Heryka Lobato Pereira 57176517/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA nº 3950/2022-DAF/cgp, de 13/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1140608;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 26/09 à 09/10/2022, a fim 
de realizar monitoramento dos serviços do detran, no referido municipio.

NoMe MatricULa
fabrício Evangelista corrêa 55587569/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3954/2022-DAF/cgp, de 14/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1122657;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de trEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 18/09 a 01/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e operacional.

NoMe MatricULa
sandro araújo da costa 57211244/2
sandro da silva soares 57194202/3

Kelly Maia Santana 57228950/1
andré dos reis Piquet 57198260/1

rosivaldo oliveira de sousa 57193604/2
luciano azevedo Nascimento 57214954/1

Kátia regina oliveira cruz 5799457/1
Roberta Rossy da Silva Franco da Costa 57193812/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853310
PORTARIA nº 3900/2022-DAF/cgp, Belém, 12/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1129527;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e seis e meia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de redenção – 03 a 07/10/2020, santana do 
araguaia – 08 à 11/10/2022, Xinguará – 12 à 16/10/2022, ourilândia do 
Norte – 17 à 19/10/2022, tucumã – 20 à 23/10/2022, são félix do Xingú/
Belém – 24 à 2910/2022, a fim de efetuar o levantamento e o tombamento 
(colocar registro de patrimônio) das maquinas e refrigeração novas que 
foram entregues na cirEtraN, mencionadas acima e emitir o termo res-
ponsabilidade dessas máquinas.

NoMe MatricULa
carlos Jorge da silva ramos 3262642 /1
Elivaldo da silva rodrigues 57195880 /1
raimundo sérgio da silva 3263118 /1
José luiz tavares da silva 3261638 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA nº 3953/2022-DAF/cgp, Belém, 14/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1155852;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de altamira – 17/09 a 20/09/2022 e Marabá – 
21/09 a 01/10/2022, para fins de aplicação de provas certificadoras para 
profissionais que realizaram a capacitação dos cursos especializados cum-
prindo a determinação da resolução 789/2020-coNtraN.

NoMe MatricULa
afonso luiz Marinho frança 3265226/1

Heldecir lima conceição 3157300/1
Helen vanessa araújo dos santos 57198702/1

cleudino Pessoa da silva 57200996/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro



76  diário oficial Nº 35.117 Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

PORTARIA nº 3936/2022-DAF/cgp, Belém, 13/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1154725;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove (29) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para os 
municípios de curionópolis – 19/09 à 24/09/2022, Eldorado dos carajás/
Belém – 25/09 à 30/09/2022, cametá – 03/10 à 06/10/2022, igarapé-Miri 
– 07/10 à 10/10/2022, Barcarena – 11/10 à 14/10/2022, abaetetuba/Be-
lém – 15/10 à 20/10/2022, a fim de realizar visita técnica e organizacional, 
para verificação das condições dos mobiliários novos entregues e levanta-
mento de necessidades, visando aquisição de novas mobiliarios e bens da 
linha branca (eletrodomésticos) nas cirEtraNs acima citadas.

NoMe MatricULa
sávio Breno santos da silva 5946779 /2
osman rocha Briglia Neto 3158713 /1

Michel augusto sant’ana dollinger 80845429 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853490

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 266/2022 – 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 téc-
nico em avaliação psicossocial dos custodiados do centro de recuperação 
de Mosqueiro (crMo):
PrEsidENtE: aBEdoliNs GoNÇalvEs XaviEr – diretor
MEMBro: aNa cristiNa Nacif foNsEca- assistente social
MEMBro: JEMENsoN do socorro aMaral da costa – terapeuta ocupacional
MEMBro: Josias fEliZardo da silva- Gerente de segurança
MEMBro: saNdro HENriQUE dE soUsa PEralta- Gerente administrativo
MEMBRO: WAGNER GOUVEA DE ARAUJO- Psicólogo
sEcrEtário: liNcolN laErcio coliNs dE soUZa- assistente de agropecuária
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, 
revogando-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: 853296
Portaria Nº 264/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 12 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 téc-
nico em avaliação psicossocial dos custodiados do centro de recuperação 
de condenados de icoaraci (crci):
PrEsidENtE: saNdra do socorro alvEs da costa – diretora
MEMBro: raiMUNdo fErrEira BarBosa NEto- Gerente administrativo
MEMBro: rEGis soarEs da rocHa- Gerente de segurança
MEMBro: Karla Marcia faial QUarEsMa- assistente social
MEMBro: solaNGE MarQUEs dos saNtos rodriGUEs- assistente social
MEMBro: risolEtE GEsta farias- Psicóloga
MEMBro: EriKa NaZarE cHaGas da silva MoraEs- Psicóloga
MEMBro: vaNEssa rEGiNa lEitE da ENcarNaÇÃo- terapeuta ocupacional
SECRETÁRIO: MATTHEWS GOMES DE FREITAS- Policial penal
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, 
revogando-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: 853298

Portaria Nº 269/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 14 de setembro de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rEsolvE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da cadeia Pública para 
Jovens e adultos (cPJa):
PrEsidENtE: JosE GEraldo GUEdEs GoMEs – diretor
vicE-PrEsidENtE: BrUNa rEGiNa carvalHo dE araÚJo- coordenadora 
administrativa
MEMBro: lUciaNo HENriQUE GoMEs dE soUZa- coordenador de se-
gurança
MEMBro: lEidiaNE MaciEl lEal- assistente social
MEMBro: dioNE loPEs olivEira- assistente social
MEMBro: sUZaNa MarcEla carvalHo saNtos- assistente social
MEMBro: caroliNa riBEiro da silva- Psicóloga
MEMBro: MariNa cUNHa saNtos- Psicóloga
MEMBro: vitoria BEGot soloN MitrE- Psicóloga
sEcrEtário: PEtEr BraBo PiNHEiro- auxiliar de serviços operacionais
sEcrEtário: diEGo doMiNGos BEZErra da silva- assist. administrativo
sEcrEtário: Eraldo da silva riBEiro- assist. administrativo
art. 2º. – dEtErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-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: 853294

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
ato: terMo de distrato
- término de vínculo: 16/09/2022
Motivo: distrato a PEdido
servidor temporário: Marcos Joao viEira MarQUEs
Matrícula: 5946476/1 – aGENtE PENitENciário
ordENador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 853646

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo
Portaria N°. 2554/22/dGP/seaP, 
Belém, 15 de setembro de 2022.
dEsiGNar a servidora EUlENia rodriGUEs da silva, Matrícula nº. 
5756804, para responder pela direção no centro de Progressão Penitenciá-
rio de Belém (cPPB), no período de 03 de outubro de 2022 a 1º de novem-
bro de 2022, em substituição do titular EdEr cEsar Garcia dE soUsa, 
Matrícula nº. 5720699 que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853741

.

.

errata
.

errata
Errata de publicação do DOE Nº 35.066, de 03.08.22, Protoco-
lo: 834937, referente à Portaria nº 2146/22/dGP/seaP, de 
25/07/22:
onde se lê: rosangela cristina do carmo da costa – Gozo: 01.09.22 a 
30.09.22.
Leia-se: rosangela cristina do carmo da costa – Gozo: 12.09.22 a 
11.10.22.

Protocolo: 853735
Errata da Publicação do Contrato Administrativo Nº 095/2022/SEAP 
no doe nº.35.115 de 15/09/2022 sob o nº de Protocolo 852801.
onde se lê:
coNtratado: traNsKallEdY locaÇÕEs E sErviÇos ltda.
Leia-se:
coNtratado: locadora traNsKallEdY locaÇÕEs E sErviÇos ltda

Protocolo: 853659
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 061/2022
termo aditivo: 1
data da assinatura:
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: alteração no nome empresarial da empresa.
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração no nome 
empresarial da empresa M v c dE MElo ENGENHaria para M v M ENGE-
NHARIA LTDA, conforme o Ato de Alteração, certificado em registro no dia 
27/07/2022, sob nº 20000788472.
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contrato: 061/2022
contratado: M v M ENGENHaria ltda
cNPJ: 28.214.953.0001-71
Endereço: travessa lomas valentinas, nº 2034, bairro Marco, cEP: 66.093-
677, Belém-Pa
ordenador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs – secre-
tário de Estado de administração Penitenciária
 

Protocolo: 853249
terMo aditiVo ao coNtrato 123/2021
termo aditivo: 4
data da assinatura: 14/09/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do PrEÇo E da forMa dE PaGaMENto.
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo da Uni-
dade Prisional do semiaberto de Paragominas e da central de Passagem 
de Presos de Baixa relevância criminal de Paragominas que impactará 
também em acréscimo de fornecimento de alimentação para quatros ser-
viços diários a estas novas unidades prisionais e supressão do Batalhão de 
Polícia ambiental, em virtude do longo histórico de ausência de necessi-
dade contínua de entrega de refeições, e da central de recapturação de 
condenados, devido a sua desativação da mesma por esta sEaP.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 339039, fonte 0101, Pi: 
105alP8283c.
contrato: 123/2021
contratado: cassarotti foods – sErviÇos dE rEfEiÇÕEs colEtivas 
E EvENtos ltda
cNPJ: 02.102.125/0016-34
Endereço: alameda Moça Bonita, nº 72, Guanabara, ananindeua/Pa.
ordenador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs – secre-
tário de Estado de administração Penitenciária
 

Protocolo: 853245
terMo aditiVo ao coNtrato 061/2020
termo aditivo: 3
data da assinatura:
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: do PrEÇo E da forMa dE PaGaMENto.
Justificativa: O contrato terá acréscimo de 24,1144% ao LOTE I no valor 
de r$ 680.329,51, equivalente a 13,3274% ao valor global, logo, valor 
anual do contrato passará de r$ 5.104.718,36 para r$ 5.785.047,87. ao 
contrato serão acrescidas 2 unidades de locação fixa do item 1 do LOTE 
i que implicará ao acréscimo anual de r$ 452.313,42 e será acrescida 1 
unidade de locação fixa do item 4 do LOTE I que implicará acréscimo anual 
de r$ 228.016,09.
após aos acréscimos, o item 1 do lotE i passará a ter 7 unidades de lo-
cação fixa e o item 4 do LOTE I passará a ter 2 unidades de locação fixa.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.8283, natureza de despesa 339033, fonte 0101, Pi: 
1050008283c.
contrato: 061/2020
contratado: traNsKallEdY traNsPortE ltda – EPP
cNPJ: 03.861.897/0001-36
Endereço: rua ruth Passarinho, s/n, Bonito/ Pa.
ordenador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs – secre-
tário de Estado de administração Penitenciária
 

Protocolo: 853246
terMo aditiVo ao coNtrato 035/2019
termo aditivo: 5
data da assinatura: 14/09/2022
Exercício: 2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: da viGÊNcia.
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando em 24/09/2022 e encerrando em 23/09/2023, 
considerando a necessidade de manter o contrato administrativo vigente 
para manutenção preventiva e corretiva predial conforme Nota técnica nº 
120/2022/GsG/sEaP, com renúncia de reajuste ao contrato, em obediên-
cia ao artigo 2º, inciso iii do decreto n° 1, de 02 de Janeiro de 2019, o 
qual estabelece diretrizes para o contingenciamento de despesa de custeio 
e de pessoal, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional 
do Poder Executivo e a luz dos ditames, perfazendo o valor global em r$ 
4.787.809,85 ”.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho 97.101 
03.421.1502.8283 / 97.101 03.421.1502.8831 natureza de despesa 
339039, fonte 0101/0301, Pi: 1050008283c.
contrato: 035/2019
contratado: iNovarE EMPrEENdiMENtos, coNstrUÇÕEs E sErviÇos 
ltda
cNPJ: 20.239.662/0001-26
Endereço: rua comandante francisco de assis, nº 1381, Novo olinda - 
castanhal/Pa.
ordenador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs – secre-
tário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 853242

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00607/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir ÔNiBUs, coM a GUarNiÇÃo do coPE, Para UNi-
dadE PENal.
origem: saNta iZaBEl do Pará
destino: aBaEtEtUBa
servidor(es):
5415012 - EdMilsoN PiNHEiro NEvEs - Motorista
Período: 08/09/2022 a 08/09/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853744
diÁria
Portaria Nº: 00610/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: Escoltar o PPl Para ParticiPar dE sEssÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
origem: saNta iZaBEl do Pará
destino: MaraBá
servidor(es):
5934057 - GilMaX Batista dos saNtos - Policial PENal
Período: 18/08/2022 a 23/08/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
57211862 - Joao PaUlo soUZa dE araUJo - aGENtE PENitENciário
Período: 18/08/2022 a 23/08/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
5954186 - dEidE Hald GoMEs lEal - Policial PENal
Período: 18/08/2022 a 23/08/2022
diária(s): 5 e ½ (cinco diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853749
diÁria
Portaria Nº: 00611/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar a 4º EtaPa da ProGraMaÇÃo dE saÍda tEMPorá-
ria do dia dos Pais EM tUcUrUÍ.
origem: saNta iZaBEl do Pará
destino: MaraBá
servidor(es):
5954621 - NadsoN fErNaNdo MartiNs silva - Policial PENal
Período: 10/08/2022 a 21/08/2022
diária(s): 11 e ½ (onze diárias e meia)
57202840 - MisaEl favacHo dE frEitas - aGENtE PENitENciário
Período: 10/08/2022 a 21/08/2022
diária(s): 11 e ½ (onze diárias e meia)
5954380 - silio lUcENa da silva - Policial PENal
Período: 10/08/2022 a 21/08/2022
diária(s): 11 e ½ (onze diárias e meia)
5954277 - ElisaBEtH viEira silva - Policial PENal
Período: 10/08/2022 a 21/08/2022
diária(s): 11 e ½ (onze diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853752
diÁria
Portaria Nº: 00612/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: Escoltar o PPl Para ParticiPar dE sEssÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
origem: MaraBá
destino: BrEU BraNco
servidor(es):
57214843 - JosE aNtoNio fUrtado dos saNtos - Policial PENal
Período: 24/08/2022 a 25/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
5954431 - MoisEs dE salEs aMaral - Policial PENal
Período: 24/08/2022 a 25/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
5920730 - WALNEI DE NAZARE ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA
Período: 24/08/2022 a 25/08/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853754
diÁria
Portaria Nº: 00616/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: Escoltar o PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
origem: BraGaNÇa
destino: saNta iZaBEl do Pará
servidor(es):
5815355 - fraNcisco MENdoNca dE frEitas - Motorista
Período: 27/07/2022 a 27/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
5949872 - laEdsoN MoNtEiro NasciMENto - Policial PENal
Período: 27/07/2022 a 27/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
5953988 - JosE dos saNtos farias - Policial PENal
Período: 27/07/2022 a 27/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
5902025 - rENato rosa Maia - aGENtE PENitENciário
Período: 27/07/2022 a 27/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853767
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diÁria
Portaria Nº: 00617/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: Escoltar o PPl Para ParticiPar dE sEssÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
origem: aNaNiNdEUa
destino: oUrÉM
servidor(es):
57221061 - MicHEl PlatiNY NEvEs dE olivEira - aGENtE PENitENciário
Período: 17/08/2022 a 17/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
5949880 - Joao daMascENo loPEs NEtto - Policial PENal
Período: 17/08/2022 a 17/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
5954305 - Marcio PErEira Porfirio - Policial PENal
Período: 17/08/2022 a 17/08/2022
diária(s): 1 diária (uma diária)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853768
diÁria
Portaria Nº: 00608/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: Escoltar o PPl Para ParticiPar dE sEssÃo dE triBUNal 
dE JÚri.
origem: saNta iZaBEl do Pará
destino: saliNÓPolis
servidor(es):
5954034 - JOSE WILTON DOS SANTOS - POLICIAL PENAL
Período: 03/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
54195726 - JosE saBiNo faro Barros JUNior - Policial PENal
Período: 03/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
5935911 - EMaNUEl silvEstrE alMEida - Policial PENal
Período: 03/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853746
diÁria
Portaria Nº: 00613/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: Escoltar PrEso Para EXaME dE PEricia PsiQUiatrica.
origem: MaraBá
destino: BElÉM
servidor(es):
5954296 - claUdio NasciMENto carvalHo - Policial PENal
Período: 29/08/2022 a 31/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
5952777 - PatricK aNdErsoN BarBosa BorralHo - tÉcNico EM EN-
fErMaGEM
Período: 29/08/2022 a 31/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
5954335 - UaNdEr rodriGUEs dos saNtos - Policial PENal
Período: 29/08/2022 a 31/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
5920730 - WALNEI DE NAZARE ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA
Período: 29/08/2022 a 31/08/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853757
diÁria
Portaria Nº: 00614/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl Para ParticiPar dE sEssÃo do tri-
BUNal do JUri.
origem: saNta iZaBEl do Pará
destino: tUcUrUÍ
servidor(es):
57210788 - rUi sErGio soUZa riBEiro - Motorista
Período: 01/09/2022 a 03/09/2022
diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853760
diÁria
Portaria Nº: 00615/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: Escoltar o PPl EM carátEr dE traNsfErÊNcia.
origem: vitÓria do XiNGU
destino: rEdENÇÃo
servidor(es):
5825407 - liNdiNaldo dE MElo BaNdEira - aGENtE PENitENciário
Período: 17/07/2022 a 20/07/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
55208678 - JEffErsoN carlos corradi MoUra - aGENtE PENitEN-
ciário
Período: 17/07/2022 a 20/07/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
5954281 - JosE carlos dos saNtos viaNa - Policial PENal
Período: 17/07/2022 a 20/07/2022
diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853763

.

FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria nº 2512/22/dGP/seaP, de 02/09/22.
iNtErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
02/09/22, as férias do servidor HUdsoN NEY aMaZoNas dE MENEZEs, 
Matrícula nº 5899600, concedidas através da Portaria nº 2146/22/dGP/
sEaP, de 25/07/22, publicada no doE nº 35.066, de 03/08/22.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853728
Portaria nº 2555/22/dGP/seaP, de 15/09/22.
iNtErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
05/09/22, as férias da servidora alBErtiNa ZElia dE farias cHaGas, 
Matrícula nº 5789362, concedidas através da Portaria nº 2146/22/dGP/
sEaP, de 25/07/22, publicada no doE nº 35.066, de 03/08/22.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853731

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito diÁria
Portaria nº 2552/2022/dGP/seaP, de 15/09/2022.
torNar sEM EfEito, a Portaria nº 00577/22/diárias/dGP/sEaP, de 
12/09/2022, publicada no doE nº 35.113, de 13/09/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NOME; MAT; CARGO; CPF; VALOR
01; PATRICIA CLAUDIA SALES SANTOS CARDOSO; 5946493; COORDENA-
DOR; 44089341272; R$ R$ 1.068,21. 02; MARLUCIA DOS SANTOS SILVA; 
57217161; AGENTE PENITENCIÁRIO; 57906416287; 1.068,21. 03; LIN-
DOMAR ESPINDOLA CARVALHO; 57175824; ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO; 25888102253; R$ 1.068,21.
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 853771

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2550/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor alEXaNdrE MarlEN MoNtEiro soUsa, matrícula 
funcional n° 5954237/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GsEP), da lotação no Presídio Estadual Metropoli-
tano ii (PEM ii), a contar de 01/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853709
Portaria N°2551/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
DESIGNAR (o) a servidor (a) WANILSON LIMA ALVES, matrícula funcional 
n° 55209519/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciários - GsEP, com lotação no centro de recuperação regional de 
cametá (crrcaM) em substituição ao servidor MicHEl cUNHa fUrtado, 
matrícula funcional n° 5891275/3, em virtude de encerramento por solici-
tação do titular da função, a contar de 09 de setembro 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853714
Portaria N°2553/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 667/2020/GaB/sEaP/Pa de 28/07/2020, publicada 
no doE n° 34.300 de 04/08/2020, EdUardo tEiXEira Moscoso, matrícula 
n° 57217126/1, da Função Gratificada de Serviços Técnicos Penitenciários de 
reinserção social (GstP), da lotação na central de triagem Metropolitana iii 
(ctM iii), a contar de 08 de setembro de 2022.
 dEsiGNar JosirElda da silva araUJo, matrícula nº 5946991/1, para exer-
cer a referida função da unidade penal, a contar de 14 de setembro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853715
Portaria N°2547/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 2049/2021/dGP/sUsiPE/Pa de 19/08/2021, 
publicada no doE n° 34.676 de 20/08/2021, BENilsoN NaZarE dE 
aQUiNo carrEra JUNior, matrícula funcional n° 54196437/1, da função 
Gratificada de Supervisor de Equipe (GsEP), da lotação no centro de 
recuperação regional de salinópolis (crrsal), em virtude de solicitação, 
a contar de 13 de setembro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853703
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Portaria N°2548/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 484/2021/GaB/sUsiPE/Pa de 20/05/2021, 
publicada no doE n° 34.596 de 27/05/2021, EvErtoN aBrEU olivEira, 
matrícula funcional n° 5947035/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe (GsEP), da lotação na central de triagem da cremação (ctc), em 
virtude de solicitação, a contar de 13 de setembro de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853705
Portaria N°2549/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 1043/2020/GaB/sEaP/Pa de 20/11/2020, 
publicada no doE n° 34.419 de 27/11/2020, NaYara soUsa Brito, 
matrícula n° 5952591/1, da Função Gratificada de Serviços Técnicos 
Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GstP), da lotação na cadeia 
Publica de Parauapebas (cPP), a contar de 08 de setembro de 2022.
dEsiGNar sHaNE da silva saNtos, matrícula nº 57192369/1, para 
exercer a referida função da unidade penal, a contar de 08 de setembro 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853707
Portaria Nº 270/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 15 de setembro de 2022
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências, 
coNsidEraNdo a formalização do termo de cooperação técnica nº 
37/2022;
rEsolvE:
Art. 1º. DESIGNAR o servidor JOÃO BATISTA SILVA BARBOSA como fiscal 
titular do termo de cooperação técnica nº 37/2022 e, suplente, o servidor 
Geraldo Magela de Miranda Padinha.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 853820
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 626 de 15 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:
os termos do Processo nº 2022/1133043 de 02/09/2022, e da certidão de 
Nascimento nº 066852 01 55 2022 1 00302 002 0320435 15.
r E s o l v E:
i- coNcEdEr, ao servidor adEMar QUEirÓZ soarEs JÚNior, matrícula 
nº 80845899-1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, 20 (vinte) dias 
de licENÇa PatErNidadE, no período de 23.08.2022 a 11.09.2022.
ii- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a contar de 23.08.2022.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 15 de setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior
secretário adjunto da secretaria de Estado de cultura/sEcUlt

Protocolo: 853779
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 624 de 14 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE cUltUra, no uso de suas atribuições le-
gais, 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 cul-
tura, aprovado pelo decreto nº 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 2022/1165812 de 12/09/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr a servidora EliaNa cavalcaNtE MaUÉs saNtos, matrícula 
nº 5945714-1 ocupante do cargo de Gerente de Pessoal, 30 (trinta) dias 
iniciais de licENÇa PrÊMio, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, re-
ferente ao triênio de 01.07.1999 a 30.06.2002.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 14 de setembro de 2022.
BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira.
secretário de Estado de cultura/sEcUlt.

Protocolo: 853799

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01852
Processo Nº: 2022/1049730
valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais)
data da EMissÃo: 30/08/2022
OBJETO: Contratação de profissional para participar de evento sob o título 
“Encontro com Milton cunha (rJ) e claudia Palheta(Pa) “, na qualidade de 
palestrante, a ser realizado no dia 30 de agosto de 2022, ás 19:00h evento 
integrante da 25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022.
oriGEM: inexigibilidade de licitação nº 046/2022.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0317000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros sErviÇos dE 
tErcEiros - PEssoa JUrÍdica PtrEs: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratada: BUraco da lacraia ProdUcoEs artisticas ltda ( re-
presentando MiltoN rEis cUNHa JUNior) – cNPJ º 05.335.458-0001/15.
ENdErEÇo: r saNta clara, 296, aPto 901, cEP: 22.041-012, coPaca-
BaNa, rio dE JaNEiro-rJ.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira 

Protocolo: 853694
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

 Portaria Nº 1788 – cGP/daF/FcP de 14 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 teor dos documentos e informações constantes do PaE 
nº 2022/636257, datado de 23/05/2022.
rEsolvE:
i - iNstaUrar Processo administrativo disciplinar em face do  servidor 
C. J. C. L, matrícula nº 5892252/1, com a finalidade de apurar responsa-
bilidades.
ii - dEsiGNar os servidores NiltoN PErEira carvalHo, Matrícula nº 
5705878/2 (Presidente); MARCELO ROBERTO SILVA MORAES, Matrícula nº 
57193530/1 (Membro); MARIA DE NAZARÉ JACKSON COSTA, Matrícula nº 
57233484/1 (Membro), apurarem os fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, con-
forme do artigo 208 da lei 5.810/94, devendo a comissão observar as disposi-
ções contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando 
ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
iii - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 853508

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1791 – cGP/daF/FcP de 15 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 2022/1155631–fcP de 08/09/2022.
rEsolvE:
aUtoriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora sHEila cris-
tiNa NUNEs triNdadE, matrícula nº 5899772/1, ocupante do cargo de 
tÉcNico EM GEstÃo cUltUral – artEs Plásticas, lotado(a) no(a) 
dirEtoria dE oficiNas cUltUrais E iNiciaÇÃo artÍstica - docia, 
a gozar no período de 13/10/2022 à 11/11/2022, referente a 2ª parcela 
triênio de 25/05/2015 à 24/05/2018.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 853662
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.

diÁria
.

Portaria Nº 1789 - cGP/FcP de 14 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/ 1184842 – GaPrEs/ daf/ cGP/ fcP de 14/09/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, que participará de reuniões estratégicas objetivando futu-
ras parcerias institucionais nos municípios, as reuniões ocorrerão respecti-
vamente nos municípios de santarém Novo/ Pa e salinópolis/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

EdilBErto triNdadE dE 
soUZa 57233316/1 assistente administrativo 19 à 

21/09/2022
  2 ½

 

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 853516
Portaria Nº 1787 - cGP/FcP de 14 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/ 1132504 – cPEd/ dli/ daf/ cGP/ fcP de 02/09/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que farão visita técnica para orientar sobre o edital 
de credenciamento, bem como organizar a estrutura física do evento “Ex-
pedição Literária” que ocorrerá respectivamente nos municípios de Viseu/ 
Pa e rondon do Pará/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

PatrÍcia EsQUErdo liMa 57196473/2 técnico em Gestão 
cultural

18 à 
22/09/2022  4 ½NÍvia dE Morais Brito 57194583/1 assistente cultural

JUlio cÉsar da silva MElo 57203419/1 Motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 853182

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 1792 – cGP/FcP de 15 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo o disposto nos art. 74, § 2º da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e ainda o dEcrEto Nº 1.462, de 12/04/2021 doE Nº 
34.550 de 13/04/2021, e ainda o e-mail institucional da Presidência;
rEsolvE:
altErar período de gozo de férias da servidora aNa cláUdia PiNHEiro 
GoNsaGa, matrícula nº 715921/1, concedida através da Portaria 
coletiva nº 1637 – cGP/fcP de 02 de agosto de 2022, publicada no doE 
35.066 de 03 de agosto 2022, do período de 05/09/2022 a 04/10/2022 
para os períodos de 01/09 à 15/09/2022 e de 21/09 à 05/10/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 853468

..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aNdrEa fErNaNdEs da silva
coNcEssÃo: 30 dias
PErÍodo: 12/02/22 a 13/03/22
MatrÍcUla: 5839980/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE vicENtE PaUla/BElEM
laUdo MÉdico: 88948
NoME: carMEM clEidE saNtos da silva
coNcEssÃo: 29 dias
PErÍodo: 30/11/21 a 28/12/21
MatrÍcUla: 5383145/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: cE PalMira GaBriEl/BarcarENa
laUdo MÉdico: 88946
NoME: dErcio dE olivEira PiNHo
coNcEssÃo: 27 dias
PErÍodo: 31/01/22 a 26/02/22
MatrÍcUla: 6403342/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE EsMEriNa HaBiB/aBaEtEtUBa
laUdo MÉdico: 88776
NoME: doMiNGos savio MacEio da Graca
coNcEssÃo: 74 dias
PErÍodo: 30/01/22 a 13/04/22
MatrÍcUla: 5481910/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE EdGar Porto/BElEM
laUdo MÉdico: 38532
NoME: Nadir aNtoNio da cUNHa filHo
coNcEssÃo: 75 dias
PErÍodo: 29/01/22 a 13/04/22
MatrÍcUla: 57222693/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE alEXaNdrE assUNsao/BElEM
laUdo MÉdico: 88802
NoME: NildE NE dE soUsa
coNcEssÃo: 45 dias
PErÍodo: 24/01/22 a 09/03/22
MatrÍcUla: 57233345/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE lar Maria/BElEM
laUdo MÉdico: 88823
NoME: raQUEl saNtos dE NovaEs
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 06/02/22 a 06/05/22
MatrÍcUla: 51855955/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE raYMUNdo viaNNa/BElEM
laUdo MÉdico: 88781
NoME: saMara do socorro NasciMENto riBEiro
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 04/03/22 a 01/06/22
MatrÍcUla: 54187404/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE BEliNa coUtiNHo/caP Poco
laUdo MÉdico: 88818
NOME: WELBER DE SOUZA AMORIM
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 10/04/22 a 08/07/22
MatrÍcUla: 51855933/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE dilMa cattEtE/BElEM
laUdo MÉdico: 88838

Protocolo: 853489
LiceNÇa saÚde
NoME: aliNE daNiEllE crUZ lEitE
coNcEssÃo: 72 dias
PErÍodo: 02/02/22 a 14/04/22
MatrÍcUla: 5912052/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE coNsUElo soUZa
laUdo MÉdico: 88917
NoME: caMila GoNcalvEs cardoso
coNcEssÃo: 60 dias
PErÍodo: 02/04/22 a 31/05/22
MatrÍcUla: 5936735/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE Maria PaEs/BrEvEs
laUdo MÉdico: 88795
NoME: clEBEr cavalcaNtE da silva
coNcEssÃo: 30 dias
PErÍodo: 17/03/22 a 15/04/22
MatrÍcUla: 54190588/2 carGo: EsPEc EdUc
lotaÇÃo: dirEtoria ENsiNo/BElEM
laUdo MÉdico: 88820
NoME: EstEr dE olivEira alMEida
coNcEssÃo: 45 dias
PErÍodo: 14/12/21 a 27/01/22
MatrÍcUla: 57212164/1 carGo: assist adM
lotaÇÃo: EE JardiM sidEral/BElEM
laUdo MÉdico: 88920
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NoME: liliaNE fErrEira faro
coNcEssÃo: 90 dias
PErÍodo: 14/02/22 a 14/05/22
MatrÍcUla: 54183753/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE EUridEs Brito/saliNÓPolis
laUdo MÉdico: 88807
NoME: rita dE cassia frEirE PiaNi
coNcEssÃo: 88 dias
PErÍodo: 01/02/22 a 29/04/22
MatrÍcUla: 54197742/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE YolaNda cHavEs/BraGaNca
laUdo MÉdico: 88819
NoME: valdir cardoso carNEiro
coNcEssÃo: 180 dias
PErÍodo: 12/01/22 a 10/07/22
MatrÍcUla: 5810531/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: EE PadrE EdUardo/MosQUEiro
laUdo MÉdico: 88834

Protocolo: 853485

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 215/2022 - saLe|sedUc, de 14 de seteMBro 
de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da sEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores santana Maria dos santos Barreto, ma-
trícula nº 6400574-1 , cPf nº 426.577.172-68 e Maria do socorro Pa-
checo dos reis, matrícula nº 57211121-1 , cPf nº 454.639.992-87, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato nº 
180/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa cooperativa Mista de 
Produção e comercialização camponesa do Estado do Pará, cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreende-
dor familiar rural ou de suas organizações, para atendimento do Programa 
Nacional de alimentação Escolar - PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 13/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - sEdUc

Protocolo: 853734
Portaria N.º 221/2022 - saLe|sedUc, de 14 de seteMBro 
de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da sEdUc, resolve:
art. 1º - designar as servidoras santana Maria dos santos Barreto, 
matrícula n.º 6400574-1, CPF n.º 426.577.172-68, e Suely Dias de 
Moraes Marques n.º 472131-1, cPf n.º 212.818.402-97, para atuarem 
respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato n.º 
170/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa associação do Projeto de 
assentamento Estadual agroextrativista velasco do Município de igarapé- 
Miri, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para 
atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 13/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - sEdUc

Protocolo: 853736
Portaria N.º 219/2022 - saLe|sedUc, de 14 de seteMBro 
de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da sEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores roseane de alcântara Mendes formigosa 
, matrícula n.º 5902582/1 , cPf n.º 458.324.122-49, e Joana francisca 
vilhena Gonçalves, matrícula n.º 57212620-1, cPf n.º 056.573.002-
97, para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do 
contrato nº 181/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa cooperativa 
Mista de Produção e comercialização camponesa do Estado do Pará, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para atendimento do 
Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 13/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - sEdUc

Protocolo: 853737
Portaria N.º 216/2022 - saLe|sedUc, de 14 de seteMBro 
de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da sEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Maria do socorro Pacheco dos reis, ma-
trícula nº 57211121-1, cPf nº 454.639.992-87, e santana Maria dos 
santos Barreto, matrícula nº 6400574-1, cPf nº 426.577.172-68, para 

atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato nº 
169/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa cooperativa Mista de 
Produção e comercialização camponesa do Estado do Pará, cujo objeto é a 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreende-
dor familiar rural ou de suas organizações, para atendimento do Programa 
Nacional de alimentação Escolar - PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 13/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - sEdUc

Protocolo: 853738
Portaria N.º 220/2022 - saLe|sedUc, de 14 de seteMBro 
de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da sEdUc, resolve:
Art. 1º - Designar as servidoras Joyce Pinheiro dos Anjos Silva, matrícula 
n.º 57212317-1, cPf n.º 867.326.332-87, e Marcia do socorro Marques 
da silva, matrícula n.º 5189322-1, cPf n.º 296.326.922-68, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
nº 202/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa cooperativa Mista 
de Produção e comercialização camponesa do Estado do Pará, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para atendimento do 
Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 13/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - sEdUc

Protocolo: 853739
Portaria N.º 218/2022 - saLe|sedUc, de 14 de seteMBro 
de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da sEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Maria do socorro Pacheco dos reis, 
matrícula nº 57211121-1, CPF nº 454.639.992-87, e Josicley Clelio 
Guimarães Queiroz, matrícula nº 57224146-1, cPf nº 638.411.262-00, 
para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato 
nº 185/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa associação de 
Produtores rurais da comunidade do cariamba, cujo objeto é a aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural ou de suas organizações, para atendimento do Programa Nacional de 
alimentação Escolar - PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 13/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - sEdUc

Protocolo: 853740
Portaria N.º 217/2022 - saLe|sedUc, de 14 de seteMBro 
de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pág. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei N.º 
8.666/1993, e, nos termos da Portaria N.º 961/2019 da sEdUc, resolve:
art. 1º - designar os servidores Joana francisca vilhena 
Gonçalves, matrícula n.º 57212620-1, cPf n.º 056.573.002-97, e 
roseane de alcântara Mendes formigosa , matrícula nº 5902582/1, cPf 
nº 458.324.122-49, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato nº 174/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa 
cooperativa Mista de Produção e comercialização camponesa do Estado 
do Pará, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para 
atendimento do Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE.
 art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 13/09/2022.
José alexandre Buchacra araújo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação - sEdUc

Protocolo: 853742
PORTARIA N.º 206/2022 - SALE/SEDUC, De 26 de Agosto de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - revogar, a contar de 01/10/2022, a Portaria n.º 
132/2019 de 08/10/2019, que designou os servidores Maria ione 
Gonçalves Pereira, matrícula n.º 57232124/1, e Marcelo Kleyton Rodrigues 
de almeida, matrícula n.º 57211404/1, para atuarem respectivamente 
como fiscais titular e suplente do Contrato de Locação n.º 029/2009.
art. 2º - designar, a contar de 01/10/2022 os servidores Marcos silva-
nio sousa da silva, matrícula n.º 5901771/1, cPf n.º 590.000.312-49, 
e Marcelo Kleyton Rodrigues de Almeida, matrícula n.º 57211404/1, CPF 
n.º 745.521.802-82, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 029/2009, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da E.E. Padre angelo Moretti - ourém/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação- sEdUc

Protocolo: 853755
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Portaria N.º 205/2022 - saLe/sedUc, de 26 de Agosto de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 01/08/2022, os servidores rosaNE dias 
da silva, matrícula n° 7060007/1, cPf n.º 307.287.892-72, e aNa Ma-
ria cardoso silva, matrícula n.º , cPf n.º 490.238.629-1, para atua-
rem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de loca-
ção n.º 155/2022, cujo objeto: locação de imóvel para o funcionamen-
to do sistema Modular (soME) - abaetetuba/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação- sEdUc

Protocolo: 853756
PORTARIA N.º 207/2022 - SALE/SEDUC, De 26 de Agosto de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 26/10/2020, os servidores Jose Maria Mo-
reira de souza, matrícula n° 54182748/2, cPf n.º 487.095.062-68, e Ellen 
Moutinho Moura, matrícula n.º 5453500/2, cPf n.º 363.811.792-87, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato de 
locação n.º 057/2020, cujo objeto: locação de imóvel para o funciona-
mento da EEEM irmã agnes vincquier - ipixuna/Pará.
José alexandre Buchacra araujo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação- sEdUc

Protocolo: 853758
PORTARIA N.º 214/2022 - SALE/SEDUC, De 31 de Agosto de 2022
o secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da Portaria n.º 961/2019 da seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 01/08/2022, os servidores EliZaBEtE 
rEis da silva iNácio, matrícula n° 466948/1, cPf n.º 172.826.592-49, 
e DAVI WILKSON FURTADO SOZINHO, matrícula n.º 57203660/1, CPF 
n.º 749.106.802-25, para atuarem respectivamente como fiscais titular e 
substituto do contrato de locação n.º 024/2016, cujo objeto: locação de 
imóvel para o funcionamento da EEEf rainha dos corações - Belém/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
secretário adjunto de logística Escolar
secretaria de Estado de Educação- sEdUc

Protocolo: 853762
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54806/2022
oBJEtivo: Participação na Etapa Nacional dos Jogos da Juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/sE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sErGiPE / 12/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 6
sErGiPE / BElEM / 18/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo aUGUsto coElHo dE soUZa
MatrÍcUla: 756660
cPf: 11870508220
carGo/fUNÇÃo:
Prof. colaBorador NivEl sUPErior / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853492
Portaria de diarias No. 54808/2022
oBJEtivo: Participação na Etapa Nacional dos Jogos da Juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/sE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sErGiPE / 12/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 6
sErGiPE / BElEM / 18/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo PiNHEiro dE araGao
MatrÍcUla: 5819865
cPf: 62281917215
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853481
Portaria de diarias No. 54858/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: davi tEiXEira filGUEiras
MatrÍcUla: 5960963
cPf: 02158586206
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853488

Portaria de diarias No. 54907/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 09/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 1
BUJarU / BElEM / 10/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Edivaldo PErEira caldas
MatrÍcUla: 57217585
cPf: 68580940249
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853459
Portaria de diarias No. 54908/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 09/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 1
BUJarU / BElEM / 10/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo aUGUsto dE soUZa riBEiro
MatrÍcUla: 57203554
cPf: 59802588253
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853461
Portaria de diarias No. 54910/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNas / 09/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNas / BElEM / 10/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raMiro rodriGUEs BarBosa
MatrÍcUla: 57202261
cPf: 69008841215
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853471
Portaria de diarias No. 54922/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNas / 09/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 1
ParaGoMiNas / BElEM / 10/09/2022 - 10/09/2022 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: 853473
Portaria de diarias No. 54909/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 09/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 1
BUJarU / BElEM / 10/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio silva E silva
MatrÍcUla: 57219973
cPf: 95240624291
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853470
Portaria de diarias No. 54423/2022
oBJEtivo: realização de atendimento técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13ª regional.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BrEvEs / afUa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
afUa / BrEvEs / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo NEto loBato
MatrÍcUla: 57218341
cPf: 98973436287
carGo/fUNÇÃo:
sEcrEtario / dirEcao
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853477
Portaria de diarias No. 54936/2022
oBJEtivo: Entrega de computadores na 5ª Unidade regional de Educação 
de santarém - UrE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
saNtarEM / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioNaE tavarEs dias
MatrÍcUla: 182575
cPf: 08989850215
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853438



diário oficial Nº 35.117   83Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria de diarias No. 54912/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roGErio silva E silva
MatrÍcUla: 57219973
cPf: 95240624291
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853428
Portaria de diarias No. 54911/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Edivaldo PErEira caldas
MatrÍcUla: 57217585
cPf: 68580940249
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853429
Portaria de diarias No. 54827/2022
oBJEtivo: apresentação do Programa Estadual de fluxo Escolar “ trilhas 
do Pará”, a fim de buscar adesão de todos os atores da comunidade escolar.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
saNtarEM / alENQUEr / 14/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 3
alENQUEr / saNtarEM / 17/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 1
saNtarEM / faro / 18/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 3
faro / JUrUti / 21/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 2
JUrUti / saNtarEM / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciaNa tEiXEira riBEiro
MatrÍcUla: 5342589
cPf: 24710334234
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd

Protocolo: 853430
Portaria de diarias No. 54477/2022
oBJEtivo: realização de atendimento técnico, Pedagógico e administrati-
vos nas escolas jurisdicionadas aos municípios da 13ª regional.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BrEvEs / afUa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
afUa / BrEvEs / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JEffErsoN NoGUEira otoNi
MatrÍcUla: 57210357
cPf: 52654907287
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853452
Portaria de diarias No. 54804/2022
oBJEtivo: Participação na Etapa Nacional dos Jogos da Juventude 2022, 
que acontecerá em aracaju/sE.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / sErGiPE / 14/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 4
sErGiPE / BElEM / 18/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiZ aUGUsto PErEira dE olivEira
MatrÍcUla: 57191428
cPf: 63743884291
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853425
Portaria de diarias No. 54971/2022
oBJEtivo: realização dos Encontros tradicionais de saberes Quilombola, 
que subsidiará esta secretaria na elaboração das diretrizes curriculares 
Estaduais da Educação Escolar Quilombola.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / salvatErra / 26/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 2
salvatErra / BElEM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aMiltoN GoNcalvEs sa BarrEtto
MatrÍcUla: 558214
cPf: 21908486520
carGo/fUNÇÃo:
Escr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853397
Portaria de diarias No. 54874/2022
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: GEorGE cHrist caravEo da silva

MatrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853415
Portaria de diarias No. 54915/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
saNtarEM / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcos aNdrE sarMENto da silva
MatrÍcUla: 57192982
cPf: 68997876287
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853412
Portaria de diarias No. 54881/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa dos caraJas / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
caNaa dos caraJas / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGE cHrist caravEo da silva
MatrÍcUla: 5438284
cPf: 30225477220
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853399
Portaria de diarias No. 54883/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa dos caraJas / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
caNaa dos caraJas / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lia BarilE carvalHo da silva
MatrÍcUla: 57203231
cPf: 63414090287
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE iii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853392
Portaria de diarias No. 54879/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
saNtarEM / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo aNdrE alvEs fiGUEirEdo
MatrÍcUla: 5289432
cPf: 29359813249
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853394
Portaria de diarias No. 54882/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa dos caraJas / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
caNaa dos caraJas / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE MiGUEl NUNEs alvEs
MatrÍcUla: 5721156
cPf: 31915434220
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853407
Portaria de diarias No. 54972/2022
oBJEtivo: realização dos Encontros tradicionais de saberes Quilombola, 
que subsidiará esta secretaria na elaboração das diretrizes curriculares 
Estaduais da Educação Escolar Quilombola.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / salvatErra / 26/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 2
salvatErra / BElEM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Katia siMoNE araUJo costa
MatrÍcUla: 5902256
cPf: 29528739253
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853396
Portaria de diarias No. 54856/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 09/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 2
saNtarEM / BElEM / 11/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marilia PENa corrEa
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MatrÍcUla: 5823455
cPf: 42403685291
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853387
Portaria de diarias No. 54844/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / toME-acU / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
toME-acU / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EMErsoN da silva alvEs
MatrÍcUla: 5897606
cPf: 79121721220
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853390
Portaria de diarias No. 54854/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 09/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 2
saNtarEM / BElEM / 11/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElioMar Patricio dE alMEida
MatrÍcUla: 57198104
cPf: 45142181204
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853382
Portaria de diarias No. 54913/2022
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: raMiro rodriGUEs BarBosa
MatrÍcUla: 57202261
cPf: 69008841215
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853753
Portaria de diarias No. 54968/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBricio rodriGUEs alvEs
MatrÍcUla: 57188422
cPf: 58508074204
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE ii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853750
Portaria de diarias No. 54970/2022
oBJEtivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaE do rio / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcos aNdrE sarMENto da silva
MatrÍcUla: 57192982
cPf: 68997876287
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853745
Portaria de diarias No. 54721/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula ini-
cial) , bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / sao fEliX do XiNGU / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
sao fEliX do XiNGU / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl GlEdsoN dE farias costa
MatrÍcUla: 57212389
cPf: 66163919220
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853732
Portaria de diarias No. 54720/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula ini-
cial) , bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0

MaraBa / sao fEliX do XiNGU / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
sao fEliX do XiNGU / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE raiMUNdo do EsPirito saNto dE olivEira
MatrÍcUla: 181390
cPf: 22761721268
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853722
Portaria de diarias No. 54723/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
acara / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: licia dE NaZarE coHEN dos Passos
MatrÍcUla: 941450
cPf: 25195220204
carGo/fUNÇÃo:
EscrEv.datiloGrafo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853720
Portaria de diarias No. 54724/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa cElia dE lEao
MatrÍcUla: 5402409
cPf: 10837027268
carGo/fUNÇÃo:
datiloGrafo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853725
Portaria de diarias No. 54716/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / itaitUBa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
itaitUBa / saNtarEM / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ
MatrÍcUla: 771643
cPf: 26705605200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar tEcNico / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853726
Portaria de diarias No. 54744/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / altaMira / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
altaMira / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do socorro saNtos E silva
MatrÍcUla: 447854
cPf: 12726885268
carGo/fUNÇÃo:
Escr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853706
Portaria de diarias No. 54765/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / acara / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
acara / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: flavia HEloidY PiNHEiro dE olivEira
MatrÍcUla: 55588670
cPf: 61203890249
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853702
Portaria de diarias No. 54718/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPEBas / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBas / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio BENEdito caldas costa
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MatrÍcUla: 5769906
cPf: 62373676249
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE i / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853717
Portaria de diarias No. 54726/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: tElMa NaZarEtH NUNEs MoNtEiro
MatrÍcUla: 730130
cPf: 29176840204
carGo/fUNÇÃo:
Escr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853713
Portaria de diarias No. 54929/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem vistoria para fins 
de fiscalização de obra da EE Manoel Julião Garcia Castanho - contrato n. 
098/21, localizada no Município de Bragança.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 21/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 21/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: PaUlo dE soUsa silva
MatrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE Portaria / ativ aPoio oPErac
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853194
Portaria de diarias No. 54738/2022
oBJEtivo: rEaliZar atividadEs coM rEMEssa dE iNforMaÇÕEs ao 
fNdE, rElatÓrio dE MoNitoraMENto E visita Nas Escolas do MU-
NicÍPio dE oUrEM EEEfM irMa saNcHa aUGUsta dE soUZa, EEEfM 
PadrE aNtoNio viEira sUBordiNada a 14ª UrE caPaNEMa GarrafÃo 
do NortE sUBordiNada 17ª UrE caPitÃo PoÇo EEEM Mário Brasil, 
EEEM Pacifico lEÃo E EE Mário Brasil.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrEM / 26/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 2
oUrEM / Garrafao do NortE / 28/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 2
Garrafao do NortE / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ociNEtE dE NaZarE aNtUNEs MacHado
MatrÍcUla: 5892001
cPf: 67484000230
carGo/fUNÇÃo:
MErENdEira / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 853189
Portaria de diarias No. 54739/2022
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para rEaliZar atividadEs coM rE-
MEssa dE iNforMaÇÕEs ao fNdE, rElatÓrio dE MoNitoraMENto E vi-
sita Nas Escolas do MUNicÍPio dE oUrEM EEEfM irMa saNcHa aUGUs-
ta dE soUZa, EEEfM PadrE aNtoNio viEira sUBordiNada a 14ª UrE 
caPaNEMa GarrafÃo do NortE sUBordiNada 17ª UrE caPitÃo PoÇo 
EEEM Mário Brasil, EEEM Pacifico lEÃo E EE Mário Brasil.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / oUrEM / 26/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 2
oUrEM / Garrafao do NortE / 28/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 2
Garrafao do NortE / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEGiNaldo tavarEs sarMaNHo
MatrÍcUla: 5120314
cPf: 37934180225
carGo/fUNÇÃo:
sErvENtE / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 853190
Portaria de diarias No. 54928/2022
OBJETIVO: Vistoria para fins de fiscalização de obra da EE Manoel Julião 
Garcia castanho - contrato n. 098/21, localizada no Município de Bragança.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 21/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 21/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: JosE carlos saNtos soUsa
MatrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853191
Portaria de diarias No. 55024/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
cUrUca / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa lUcia dos aNJos PicaNco
MatrÍcUla: 5901037

cPf: 41074890272
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853167
Portaria de diarias No. 55023/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
cUrUca / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: licia dE NaZarE coHEN dos Passos
MatrÍcUla: 941450
cPf: 25195220204
carGo/fUNÇÃo:
EscrEv.datiloGrafo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853164
Portaria de diarias No. 55016/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BrEvEs / aNaJas / 25/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 5
aNaJas / BrEvEs / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria do socorro cavalcaNtE da cUNHa
MatrÍcUla: 555053
cPf: 18507379249
carGo/fUNÇÃo:
Escr. datiloG. rEf.iii / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853152
Portaria de diarias No. 55018/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 19/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 6
BrEvEs / aNaJas / 25/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 5
aNaJas / BrEvEs / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
BrEvEs / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEoNildEs saNtaNa loBo
MatrÍcUla: 329584
cPf: 59663545291
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853159
Portaria de diarias No. 55014/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 19/09/2022 - 19/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / Picarra / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
Picarra / MaraBa / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / sao Joao do araGUaia / 24/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 6
sao Joao do araGUaia / MaraBa / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ
MatrÍcUla: 771643
cPf: 26705605200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar tEcNico / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853144
Portaria de diarias No. 55015/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 19/09/2022 - 19/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / Picarra / 19/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 4
Picarra / MaraBa / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / sao Joao do araGUaia / 24/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 6
sao Joao do araGUaia / MaraBa / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl GlEdsoN dE farias costa
MatrÍcUla: 57212389
cPf: 66163919220
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853150
Portaria de diarias No. 55017/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 19/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 6
BrEvEs / aNaJas / 25/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 5
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aNaJas / BrEvEs / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
BrEvEs / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosiNEidE fErrEira loPEs
MatrÍcUla: 703540
cPf: 24334324215
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853155
Portaria de diarias No. 54713/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula ini-
cial) , bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
caPitao Poco / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: soraYa socorro alvEs fiGUEiro
MatrÍcUla: 184055
cPf: 12467685268
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853674
Portaria de diarias No. 54707/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula ini-
cial) , bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / rEdENcao / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
rEdENcao / MaraBa / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE raiMUNdo do EsPirito saNto dE olivEira
MatrÍcUla: 181390
cPf: 22761721268
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853677
Portaria de diarias No. 54939/2022
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 / UliaNoPolis / 19/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 3
UliaNoPolis / BElEM / 22/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra
MatrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853601
Portaria de diarias No. 54943/2022
oBJEtivo: avaliaÇÃo dE BENs iNsErvÍvEis Para dEsfaZiMENto E 
iNvENtário Na EE PrEsd. taNcrEdo dE alMEida NEvEs rEaliZar 
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 / BrEvEs / 19/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 1
BrEvEs / MElGaco / 20/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 2
MElGaco / BrEvEs / 22/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 1
BrEvEs / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da silva MENdEs
MatrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853612
Portaria de diarias No. 54956/2022
oBJEtivo: fiscalização de obras referente a ata de transformadores na 
EEEfM Maria de Nazaré Malheiros, localizada no Muncípio de irituia e EEE-
fM Padre Marino conti, localizada no Município de Mãe do rio.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iritUia / 15/09/2022 - 15/09/2022 Nº diárias: 0
iritUia / MaE do rio / 15/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUEs alBUQUErQUE
MatrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853616

Portaria de diarias No. 55030/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
BUJarU / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEJaN da silva cUNHa
MatrÍcUla: 57213115
cPf: 68082410230
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853618
Portaria de diarias No. 54942/2022
oBJEtivo: rEaliZar toMBaMENto dos divErsos BENs PatriMoNiais 
ENtrEGUEs Por Esta sEdUc Na EEtEPa, EE doM lUis dE MoUra Pa-
lHa, EE Prof. aNicEto carlos laraNJEira, EE sEN. catEtE PiNHEiro 
RECEBIMENTO DOS REFERIDOS MATERIAIS VIA SISPT/WEB, E ATUALIZA-
ÇÃo dE sENHa.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 19/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / rio Maria / 20/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 3
rio Maria / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HEliaNa dE fatiMa Maia MorEira
MatrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / ativ aPoio oPErac
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853607
Portaria de diarias No. 55035/2022
oBJEtivo: Participação no festival Nacional de Matemática para apresen-
tação do Projeto show Matemágico.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / rio dE JaNEiro / 28/09/2022 - 02/10/2022 Nº diárias: 4
rio dE JaNEiro / BElEM / 02/10/2022 - 02/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BENEdito fialHo MacHado
MatrÍcUla: 566136
cPf: 23457430268
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE iii / docENtE
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853639
Portaria de diarias No. 54957/2022
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar fiscalização de obras 
referente a ata de transformadores na EEEfM Maria de Nazaré Malheiros, 
localizada no Muncípio de irituia e EEEfM Padre Marino conti, localizada no 
Município de Mãe do rio.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iritUia / 15/09/2022 - 15/09/2022 Nº diárias: 0
iritUia / MaE do rio / 15/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 1
MaE do rio / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NOME: WALDIR DE FREITAS FERREIRA
MatrÍcUla: 57209442
cPf: 23665548268
carGo/fUNÇÃo:
Motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853622
Portaria de diarias No. 55030/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
BUJarU / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEJaN da silva cUNHa
MatrÍcUla: 57213115
cPf: 68082410230
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853630
Portaria de diarias No. 54937/2022
oBJEtivo: atENdEr o croNoGraMa Para a EXEcUÇÃo do ProJEto dE 
MaPEaMENto da aGricUltUra do ProGraMa dE aliMENtaÇÃo Esco-
lar das Escolas EstadUais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / UliaNoPolis / 19/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 3
UliaNoPolis / BElEM / 22/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: HiNGrid alEXaNdra dE MENdoNca liMa
MatrÍcUla: 5965177
cPf: 63069130259
carGo/fUNÇÃo:
NUtricioNista / ativ NivEl sUPErior
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853593



diário oficial Nº 35.117   87Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria de diarias No. 54938/2022
oBJEtivo: atENdEr o croNoGraMa Para a EXEcUÇÃo do ProJEto dE 
MaPEaMENto da aGricUltUra do ProGraMa dE aliMENtaÇÃo Esco-
lar das Escolas EstadUais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / UliaNoPolis / 19/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 3
UliaNoPolis / BElEM / 22/09/2022 - 22/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo Barros dE MoraEs
MatrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
ordENador: JosE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 853597
Portaria de diarias No. 55027/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / cUrioNoPolis / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
cUrioNoPolis / MaraBa / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUis claUdio dos saNtos fErrEira
MatrÍcUla: 57212434
cPf: 39981738204
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853540
Portaria de diarias No. 55029/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
BUJarU / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE raiMUNdo do EsPirito saNto dE olivEira
MatrÍcUla: 181390
cPf: 22761721268
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853574
Portaria de diarias No. 55028/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / cUrioNoPolis / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
cUrioNoPolis / MaraBa / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio BitENcoUrt PirEs
MatrÍcUla: 57213111
cPf: 62819062253
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853544
Portaria de diarias No. 55026/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / cUrUca / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
cUrUca / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: soraYa socorro alvEs fiGUEiro
MatrÍcUla: 184055
cPf: 12467685268
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853537
Portaria de diarias No. 54746/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula ini-
cial) , bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / castaNHal / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
castaNHal / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: sHirlEY frEitas da costa
MatrÍcUla: 5896312
cPf: 89694740215
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853695

Portaria de diarias No. 54725/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MocaJUBa / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: saMEa cristiNa dos rEMEdios raMos
MatrÍcUla: 5907610
cPf: 67937160268
carGo/fUNÇÃo:
assEssor dE PlaNEJaMENto iv / assEssoraMENto
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853696
Portaria de diarias No. 54719/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / ParaUaPEBas / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBas / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: sElMa viaNa rocHa PENa
MatrÍcUla: 5453747
cPf: 18660940253
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialista EM EdUcacao classE ii / EsPEcialista
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853690
Portaria de diarias No. 54717/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / itaitUBa / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
itaitUBa / saNtarEM / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcio BitENcoUrt PirEs
MatrÍcUla: 57213111
cPf: 62819062253
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853680
Portaria de diarias No. 54715/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / saNtarEM / 12/09/2022 - 12/09/2022 Nº diárias: 0
saNtarEM / MoNtE alEGrE / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
MoNtE alEGrE / saNtarEM / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
saNtarEM / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEoNildEs saNtaNa loBo
MatrÍcUla: 329584
cPf: 59663545291
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853682
Portaria de diarias No. 54711/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iritUia / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
iritUia / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosiNEidE fErrEira loPEs
MatrÍcUla: 703540
cPf: 24334324215
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853683
Portaria de diarias No. 54935/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iritUia / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
iritUia / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GodofrEdo GasPar MEsQUita JUNior
MatrÍcUla: 5897148
cPf: 68769369291
carGo/fUNÇÃo:
assist. adMiNist. / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853684
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Portaria de diarias No. 54714/2022
oBJEtivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / caPitao Poco / 12/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 4
caPitao Poco / BElEM / 16/09/2022 - 16/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEJaN da silva cUNHa
MatrÍcUla: 57213115
cPf: 68082410230
carGo/fUNÇÃo:
tEcNico EM GEstao PUBlica / ativ NivEl sUPErior
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 853698
..

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8027/2022 de 14/09/2022
Nome:MarGarEtH da silva Brito
Matrícula:5693098/1cargo:Professor
lotação:EE Prof Joao renato franco/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22 – 30/11/22 a 28/01/23
triênios:30/03/94 a 29/03/97 – 30/03/97 a 29/03/00
Portaria nº.8026/2022 de 14/09/2022
Nome:rosilENE Maria HENriQUE JardiM
Matrícula:5853907/3cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:29/08/22 a 27/09/22
triênios:18/07/14 a 17/07/17
Portaria nº.8028/2022 de 14/09/2022
Nome:sHirlEY dE cassia liMa da silva
Matrícula:5628342/1cargo:Professor
lotação:EE Prof Joao renato franco/Belém
Período:01/10/22 a 29/11/22
triênios:28/03/94 a 27/03/97
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:1424/2022 de 26/04/2022
Nome: JosilENE MoraEs QUarEsMa PirEs
Matrícula:5901733/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. do campo Benedita lima araujo/abaetetuba
Portaria nº.:483/2022 de 13/09/2022
Nome: NorMElia da coNcEiÇÃo rEis riBEiro
Matrícula:55585890/4 Período:10/10/22 à 08/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rio caete/Bragança
Portaria nº.:8074/2022 de 15/09/2022
Nome: PaUla ataidE MENdEs
Matrícula:5901896/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE augusto Meira/Belém
Portaria nº.:8075/2022 de 15/09/2022
Nome: NataliNa iZaBEl PalHEta BittaNcoUrt
Matrícula:389544/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Honorato filgueiras/Mosqueiro
Portaria nº.:8076/2022 de 15/09/2022
Nome: victor QUEiroZ da silva
Matrícula:5912061/1 Período:03/10/22 à 17/10/22Exercício:2021
Unidade:Erc instituto felipe smaldone/Belém
Portaria nº.:8053/2022 de 15/09/2022
Nome: daNiElE BotElHo BorGEs
Matrícula:57212346/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Maria araujo de figueiredo/ananindeua
Portaria nº.:8054/2022 de 15/09/2022
Nome: aNGEla Maria araUJo da silva
Matrícula:5054729/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.:8055/2022 de 15/09/2022
Nome: dilcElia rodriGUEs alvEs
Matrícula:57191845/4 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE donatila santana lopes/Belém
Portaria nº.:8056/2022 de 15/09/2022
Nome: Maria dE NaZarEtH dE soUZa MorEira
Matrícula:57212770/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE visconde de souza franco/Belém
Portaria nº.:8057/2022 de 15/09/2022
Nome: JocElio carvalHo dE MiraNda
Matrícula:6329900/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf santa Barbara/Belém
Portaria nº.:8058/2022 de 15/09/2022
Nome: JoYcilENE tocaNtiNs MoraEs costa
Matrícula:5900765/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Espirito santo/ananindeua
Portaria nº.:8059/2022 de 15/09/2022
Nome: dioNE MartiNs MoNtEiro
Matrícula:5228905/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Brig fontenelle/Belém
Portaria nº.:8060/2022 de 15/09/2022
Nome: NaldiaNNY EliZaBEtH dE olivEira sEaBra
Matrícula:5902560/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Brig fontenelle/Belém
Portaria nº.:8061/2022 de 15/09/2022
Nome: JosE carlos vilHENa castro
Matrícula:57225736/2 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Brig fontenelle/Belém

Portaria nº.:8062/2022 de 15/09/2022
Nome:Elias PErEira cordEiro
Matrícula:57212274/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof anesia/Belém
Portaria nº.:8063/2022 de 15/09/2022
Nome: EllEN dENisE fErrEira dE soUZa
Matrícula:5891456/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:ERC Assoc. Beneficiente Milton P de Melo/Belém
Portaria nº.:8064/2022 de 15/09/2022
Nome: MarcElo fErrEira aMaral
Matrícula:54190044/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE dE Educação tecnologica anisio teixeira/Belém
Portaria nº.:8065/2022 de 15/09/2022
Nome: diNaldo PiNHEiro saNtaNa
Matrícula:57212800/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Benedito chaves Mendes seara/Belém
Portaria nº.:8066/2022 de 15/09/2022
Nome:aNNEirY aNNE do carMo carvalHo
Matrícula:5903071/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Manoel saturno de a.favacho/ananindeua
Portaria nº.:8067/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria lEa arrUda da silva
Matrícula:730190/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto Montenegro/Belém
Portaria nº.:8068/2022 de 15/09/2022
Nome:loUrilENEs araUJo BENJaMiM
Matrícula:55588650/3Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.augusto Montenegro/Belém
Portaria nº.:8069/2022 de 15/09/2022
Nome:GisElE Maria GoMEs dE Britto
Matrícula:5770335/4Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2020
Unidade:EE.vera simplicio/Belém
Portaria nº.:8070/2022 de 15/09/2022
Nome:alaN JUNior da silva soarEs
Matrícula:5902777/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE.veread.Gonçalo duarte/Belém
Portaria nº.:8071/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria ElENicE torrEs silva
Matrícula:5215986/1Período:01/12/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Mª luisa vella alves/Belém
Portaria nº.:8072/2022 de 15/09/2022
Nome:EdiNEidE Maria saNtos silva
Matrícula:5895550/1Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.Mario chermont/Belém
Portaria nº.:8082/2022 de 15/09/2022
Nome:Marcio saNtos dE liMa
Matrícula:57208227/1Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.Gonçalves dias/ananindeua
Portaria nº.:8127/2022 de 15/09/2022
Nome:EliaNE cordEiro da silva
Matrícula:337382/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:18ª UrE/Mãe do rio
Portaria nº.:417/2022 de 13/09/2022
Nome:ivaNa MiraNda da costa
Matrícula:57214324/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. rosa carrera loureiro aquino/santarém Novo
Portaria nº.:422/2022 de 05/09/2022
Nome:saNdro da costa loBato
Matrícula:57210660/1 Período:16/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Jonathas Pontes athias/Peixe-Boi
Portaria nº.:432/2022 de 05/09/2022
Nome: adailtoN PErEira da silva
Matrícula:57223329/1 Período:16/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Jonathas Pontes athias/Peixe-Boi
Portaria nº.:253/2022 de 12/09/2022
Nome:railtoN dE JEsUs costa Gaia
Matrícula:5803179/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profª leonidas Monte/abaetetuba
Portaria nº.:257/2022 de 12/09/2022
Nome:Maria stElla dE carvalHo MEGUiNs
Matrícula:57209462/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Presidente dutra/Barcarena
Portaria nº.:258/2022 de 12/09/2022
Nome:lUÍs cláUdio filGUEira GoNÇalvEs
Matrícula:7060193/1 Período:28/11/22 à 27/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presidente dutra/Barcarena
Portaria nº.:259/2022 de 12/09/2022
Nome:WALBAN SALVIANO DINIZ E SOUZA
Matrícula:57208285/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. José Maria de Moraes/Barcarena
Portaria nº.:260/2022 de 12/09/2022
Nome:carlos roBErto da silva cravo
Matrícula:57208281/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. José Maria de Moraes/Barcarena
Portaria nº.:251/2022 de 12/09/2022
Nome:MaNoEl JoÃo loBato MiraNda
Matrícula:5902798/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Manoel antônio de castro sede vin./igarapé-Miri
Portaria nº.:252/2022 de 12/09/2022
Nome:aNa cEcilia dE alMEida saNtos
Matrícula:5346169/2 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. José Maria Machado/Barcarena
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Portaria nº.:254/2022 de 12/09/2022
Nome:Edvaldo fErrEira dos saNtos
Matrícula:5706262/3 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. José Maria Machado/Barcarena
Portaria nº.:255/2022 de 12/09/2022
Nome:alZYr GoNÇalvEs dE MElo
Matrícula:57213708/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª dalila afonso cunha/igarapé-Miri
Portaria nº.:261/2022 de 12/09/2022
Nome:MirtEs sMEY dE liMa MoNtEiro
Matrícula:57209851/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. felipe Patroni sede vinc./acará
Portaria nº.:256/2022 de 12/09/2022
Nome:lidYa GoEs olivEira JacQUEs
Matrícula:5376602/2 Período:21/11/22 à 04/01/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presidente dutra/Barcarena
Portaria nº.:247/2022 de 08/09/2022
Nome:JacQUEliNE rEis dE olivEira
Matrícula:57196060/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2021
Unidade:cE. Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:246/2022 de 08/09/2022
Nome:EliaNE rodriGUEs BarrEto
Matrícula:57212479/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Basílio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:245/2022 de 08/09/2022
Nome:Maria JostiNa loBato dos saNtos
Matrícula:5942226/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Enedina sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria nº.:242/2022 de 06/09/2022
Nome:JosEaNE fErrEira GUiMarÃEs
Matrícula:5891936/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº Basílio de carvalho/abaetetuba
Portaria nº.:1413/2022 de 28/03/2022
Nome:raiMUNdo NoNato dE liMa Barros
Matrícula:955663/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Profº leonardo Negrão de sousa/abaetetuba
Portaria nº.:248/2022 de 08/09/2022
Nome:Maria do socorro rodriGUEs dos saNtos
Matrícula:5892074/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:cE. Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:553/2022 de 14/09/2022
Nome: lEUZiaNE MorEira roBErto
Matrícula:5892379/1 Período:31/10/22 à 29/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Barão do tapajós/santarém
Portaria nº.:189/2022 de 13/09/2022
Nome:rEGiNaldo cÉlio alMEida dE olivEira
Matrícula:5285704/1 Período:19/09/22 à 18/10/22Exercício:2022
Unidade: EEEM. rui Barbosa/tucuruí
Portaria nº.:155/2022 de 14/09/2022
Nome:tElMa NivaldiNa aMaro carvalHo
Matrícula:5895800/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Manoel Emílio Pantoja/aurora do Pará
Portaria nº.:156/2022 de 14/09/2022
Nome:Maria MiNErva NasciMENto coElHo
Matrícula:5903428/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Manoel Emílio Pantoja/aurora do Pará
Portaria nº.:8044/2022 de 14/09/2022
Nome:larissa MiraNda do NasciMENto
Matrícula:5909122/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:EE.Profª Norma Morhy/Belém
Portaria nº.:004/2022 de 12/09/2022
Nome:cEliNa silva da silva
Matrícula:57208307/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. stella Maris/soure
Portaria nº.:11/2022 de 11/08/2022
Nome:JoÃo do socorro MENdoNÇa dos saNtos
Matrícula:5736978/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Edda de sousa Gonçalves/soure
Portaria nº.:014/2022 de 12/09/2022
Nome:JocElMa cravEiro fiGUEirEdo
Matrícula:57208269/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.stella Maris/soure
Portaria nº.:043/2022 de 09/08/2022
Nome:EdilEa Maria da silva lEal
Matrícula:57233962/1 Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº Gasparino B. da silva/soure
Portaria nº.:060/2022 de 09/08/2022
Nome:odilEa GUiMarÃEs BarBosa
Matrícula:5551528/1 Período:22/11/22 a 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº Gasparino B.da silva/soure
Portaria nº.:061/2022 de 09/08/2022
Nome:rafaEl dos saNtos vascoNcElos E
Matrícula:5893649/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Joana de lima cabral/soure
Portaria nº.:17/2022 de 05/08/2022
Nome:rita dE cássia PaMPloNa da silva
Matrícula:5901656/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. aureliana Monteiro/Ponta de Pedras
errata
ERRATA na Publicação da PORTARIA nº.:7815/2022 de 12/09/2022
Nome:carlos aNdrÉ silva rEis
onde se lê:Portaria:7815/2022 de 12/09/2022
Leia-se:Portaria:7875/2022 de 12/09/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35115/2022 de 15/09/2022

Protocolo: 853727

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a sEcrEtaria adJUNta dE GEstÃo dE PEssoas-saGEP/sEdUc No-
tifica a servidora Maria oNElia NoroNHa dos saNtos, matricu-
la de n° 6037240/1, no cargo de Professor , lotada na secretaria Esta-
dual de Educação, ou seu representante legal, a comparecer a ccMP/
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 2015/121114, 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: 853773
editaL de iNdiciaÇÃo e citaÇÃo
a  P r e s i d e n t e  d a  c o m i s s ã o  d e  P r o c e s s o  a d m i n i s t r a t i -
v o  d i s c i p l i n a r  s i m p l i f i c a d o ,  d e s i g n a d o  a t r a v é s  d a  P o r-
ta r i a  n º  8 9 4 / 2 0 2 2 - G a B / Pa d s ,  d e  0 2 / 0 9 / 2 0 2 2 ,  p u b l i c a -
da no doE nº 35.106, de 06/09/2022, vem iNdiciar na for-
ma do art. 219, § único, da lei nº 5.810/94-rJU, o servidor Jo-
SÉ OSWALDO MONTE DOS SANTOS LEITE, matrícula nº 6013341-
3, que se encontra em local incerto e não sabido, devendo no pra-
zo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, apresentar dEfE-
sa Escrita perante esta comissão, no Núcleo de disciplina e Ética/
NdE/ouvidoria, térreo da sEdUc, situada na avenida augusto Montene-
gro, km 10, icoaraci/Belém/Pa.
considere o servidor citado em razão das imputações contidas nos au-
tos do Processo nº 994135/2021, pelo cometimento, em tese, de trans-
gressões tipificadas nos arts. 178, iv, c/c art. 190, ii, da lei Estadu-
al nº 5.810/94, sendo garantida a mesma, o direito à ampla defe-
sa e ao contraditório.
 fica o servidor indiciado e citado, e caso não atenda o chamado no pra-
zo determinado, será considerada rEvEl, prosseguindo os traba-
lhos da presente comissão Processante acompanhado de sua defenso-
ra dativa.
ana Paula Mendonça de oliveira
Presidente da comissão
Bruno Maia Batista
Membro

Protocolo: 853210

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

..

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2022/223598
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 nº 32/2022-UEPa, cujo objeto é aquisição de Material de 
consumo para atender as atividades administrativas de ensino e pesquisa 
do BiotÉrio e lcE.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 34.577.439/0001-01 - Brasil sHoPPiNG EirEli. itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 e 32. valor da proposta r$ 19.685,91.
itens cancelados: 10 e 12.
Belém, 15 de setembro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 853379
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/699898
Nº da disPeNsa:  43/2022
data da assiNatUra: 15/09/2022
PartEs/ coNtratada: la casa da PiZZa PiZZaria ltda
cNPJ: 40.833.638/0001-28
oBJEto: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), para 
atender o Gabinete da reitoria e vice reitoria da Universidade do Estado 
do Pará, sob a justificativa da necessidade do material em questão para 
atender as constantes reuniões com representantes da Gestão superior 
desta iEs, bem como dos diversos órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta tanto da Esfera Estadual como federal assim como 
a comunidade externa.
ENdErEÇo: avenida doutor freitas, 915, sacramenta, cEP: 66.123-050, 
Belém/Pa.
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valor: r$ 17.568,66 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 
sessenta e seis centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 74201.12.364.1506.8870
foNtE dE rEcUrso: 102
ElEMENto da dEsPEsa: 339030
fUNdaMENto lEGal: art. 24, i da lei nº 8.666/93
ordENador rEsPoNsávEl: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
tErMo dE ratificaÇÃo dE disPENsa dE ProcEsso licitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve ratificar a disPENsa de processo licitatório para 
contratação da la casa da PiZZa PiZZaria ltda para aquisição de mate-
rial de consumo (gêneros alimentícios), para atender o Gabinete da reito-
ria e Vice Reitoria da Universidade do Estado do Pará, sob a justificativa da 
necessidade do material em questão para atender as constantes reuniões 
com representantes da Gestão superior desta iEs, bem como dos diversos 
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta tanto da Es-
fera Estadual como federal assim como a comunidade externa, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no muni-
cípio de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, i da lei nº 8.666/93.
Belém, 15 de setembro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 853185
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1047892
Nº da disPeNsa:  44/2022
data da assiNatUra: 14/09/2022
PartEs/ coNtratada: E-lastic EQUiPaMENtos E sErviÇos dE ME-
diÇÃo ltda
cNPJ: 24.024.825/0001-04
oBJEto: aquisição de material permanente aprovado no t.E.d. nº 
011/2021 sEctEc/UEPa (GEstÃo do EsPortE UNivErsitário do Es-
tado do Pará), atendendo ao Projeto para desenvolver um modelo inte-
grado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à formu-
lação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de um 
curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: Q sig, 142, Quadra 1, lotes 985/1055, centro Empresarial 
Parque Brasília, Zona industrial, cEP: 70.610-410, Brasilia/df.
valor: r$ 4.499,90 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa centavos).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 48101.19.364.1506.8866
foNtE dE rEcUrso: 124008794
ElEMENto da dEsPEsa: 449052
fUNdaMENto lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rEsPoNsávEl: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
tErMo dE ratificaÇÃo dE disPENsa dE ProcEsso licitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas 
atribuições legais, resolve ratificar a disPENsa de processo licitató-
rio para contratação da E-lastic EQUiPaMENtos E sErviÇos dE ME-
diÇÃo ltda para aquisição de material permanente aprovado no t.E.d. 
nº 011/2021 sEctEc/UEPa (GEstÃo do EsPortE UNivErsitário do 
Estado do Pará), atendendo ao Projeto para desenvolver um modelo 
integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à for-
mulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de 
um curso técnico em esporte no Estado do Pará , conforme especificações 
constantes do termo de referência, a ser realizado no município de Belém/
Pa e com fundamento legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 14 de setembro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 853186

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3804/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUs dE iNtErioriZaÇÃo
Nome: MadsoN alaN rocHa dE soUsa
Matrícula funcional: 5920054/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável5920054/ 1
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 853486
.

diÁria
.

Portarias de coLaBorador eVeNtUaL.
Portaria N° 3791/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1157930.
coNcEdEr ao servidor (a) JEaN PatricK da costa soUZa,cPf nº 
012.525.092-43, 3.5 (tres e meia), diárias, como colaBorador EvENtU-
al, devido seu deslocamento de Belém/Pa aos município de castanhal,i-
garapé-açu e vigia/Pa no período de 06/09/2022 a 09/09/2022, para rea-
lização de reunião da superliga Universitária.

Portaria N° 3792/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141534.
coNcEdEr ao servidor (a) isaBEla loBato E loBato, cPf nº: 022.991.772-
05, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EvENtUal, devido seu 
deslocamento de abaetetuba/Pa ao município de Paragominas/Pa no período 
de 15/09/2022 a 19/09/2022, para participar da sUPErliGa.
Portaria N° 3793/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141441.
coNcEdEr ao servidor (a) GiovaNNi da costa soUZa ,cPf nº 039.638.242-
80, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EvENtUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período de 
15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da superliga Universitária.
Portaria N° 3794/2022, de 14 de setembro de 2022.e –
Protocolo nº 2022/1141410.
coNcEdEr ao servidor (a) dENNis aNdErsoN crUZ da silva, cPf 
nº: 745.722.452-15, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador 
EvENtUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Para-
gominas/Pa no período de 15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da 
superliga Universitária.
Portaria N° 3795/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141399.
coNcEdEr ao servidor (a) daNilo dos saNtos PiNHEiro, cPf nº: 
972.669.902-97, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EvENtUal, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no pe-
ríodo de 15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da superliga Universitária.
Portaria N° 3796/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141387 .
coNcEdEr ao servidor (a) cHistHiaN david dos saNtos Barroso, 
cPf nº: 895.343.602-87, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBora-
dor EvENtUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Paragominas/Pa no período de 15/09/2022 a19/09/2022, para realiza-
ção da superliga Universitária.
Portaria N° 3797/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141369 .
coNcEdEr ao servidor (a) cElso cardoso silva, cPf nº: 020.965.312-
41, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EvENtUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período de 
15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da superliga Universitária.
Portaria N° 3798/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141209.
coNcEdEr ao servidor (a) afoNso dE liGorY BraNdÃo saifE, cPf 
nº: 174.832.552-34, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador 
EvENtUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Para-
gominas/Pa no período de 15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da 
superliga Universitária.
 Portaria N° 3799/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141718.
coNcEdEr ao servidor (a) saMaNtHa castro viEira dE soUZa, cPf: 
nº: 799.101.142-91, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador 
EvENtUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Para-
gominas/Pa no período de 15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da 
superliga Universitária.
Portaria N° 3800/2022, de 14 de seteMBro de 2022.e –
Protocolo nº 2022/1141694.
coNcEdEr ao servidor (a) roNaldo arrUda fEio ,cPf nº 218.871.102-59, 
4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EvENtUal, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período de 
15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da superliga Universitária.
Portaria N° 3801/2022, de 14 de seteMBro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1138932.
coNcEdEr ao servidor (a) rosaNi dE fatiMa fErNaNdEs ,cPf nº 
017.835.549.67, 1.5 (uma e meia), diárias, como colaBorador EvENtUal, 
devido seu deslocamento de Marabá/Pa a cidade de Belém/Pa no período de 
20/09/2022 a 21/09/2022, para realização de mesa em seminári
tHiaGo soarEs silva
ordENador.

Protocolo: 853209
Portaria de serVidores eFetiVos.
Portaria N° 3781/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1053866.
coNcEdEr ao servidor (a) saNdra do socorro dE MiraNda NEvEs, id.
funcional nº 55590193/2, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado (a) 
no (a) campus de Paragominas, cPf:129.432.582-53, 29,5 (vinte e nove e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barca-
rena/Pa no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3782/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1145652 .
coNcEdEr ao servidor (a) aGUEda lUZ fErrEira, id.funcional nº 
5954798/1, no cargo de Motorista, lotado (a) no (a) campus de Marabá, 
cPf:621.384.722-72, 0,5 (meia) diárias, devido seu deslocamento de Ma-
rabá/Pa ao município de são Geraldo do araguaia/Pa no dia  17/09/2022, 
para transporta alunos.
Portaria N° 3783/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1087165.
CONCEDER ao servidor (a) WANDERSON ALEXANDRE DA SILVA QUINTO, 
id.funcional nº 5924640/2, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no 
(a) coordenadoria administrativa do campus v, cPf: 450.093.682-34, 
19,5 (dezenove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de redenção/Pa no período de  12/09/2022 a 01/10/2022, para 
ministrar disciplina.
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Portaria N° 3784/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1119616 .
coNcEdEr ao servidor (a) Edivaldo dE NoroEs saNtiaGo, id.fun-
cional nº 5908031/2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) 
no (a) departamento de Matemática, Estatística, e informática, cPf 
:102.706.552-04, 10,5 (dez e meia) diárias, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no período de 08/09/2022 a 
18/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3785/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1054274.
coNcEdEr ao servidor (a) aNtoNio sErGio dos saNtos olivEira, id.
funcional nº 490229/3, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado 
(a) no (a) departamento de Matemática, Estatística, e informática, cPf 
:057.468.762-91, 29,5 (nove e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de altamira/Pa no período de 22/08/2022 a 
20/09/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3786/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1084093.
coNcEdEr ao servidor (a) flavia HElENa da silva PaZ, id.funcional nº 
55209323/1, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) cam-
pus de Mojú, cPf :759.390.452-00, 19,5 (dezenove e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Moju/Pa ao município de conceição do araguaia/Pa no 
período de 12/09/2022 a 01/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3787/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1055546.
coNcEdEr ao servidor (a) aNtoNio sErGio dos saNtos olivEira, id.
funcional nº 490229/3, no cargo de ProfEssor assistENtE, lotado 
(a) no (a) departamento de Matemática, Estatística, e informática, cPf 
:057.468.762-91, 29,5 (nove e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de altamira/Pa no período de 21/09/2022 a 
07/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3788/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1109626.
coNcEdEr ao servidor (a) lUcas Morais do NasciMENto, id.funcional 
nº 5912344/3, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de saúde comunitária, cPf: 017.087.822-81, 29,5 (vinte e nove 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
igarapé-açu/Pa no período de 26/09/2022 a 25/10/2022, para ministrar 
disciplina.
Portaria N° 3789/2022, de 14 de setembro de 2022.
E-Protocolo nº 2022/1103017
coNcEdEr ao servidor (a) Maria do socorro castro HaGE, id.funcional 
nº 418005/3, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) departa-
mento de Educação Geral, cPf: 194.956.172-00, 20,5 (vinte e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de são Miguel do Guamá/
Pa no período de 29/097/2022 a 19/10/2022, para Ministrar disciplina.
Portaria N° 3790/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1109858 .
coNcEdEr ao servidor (a) lUcas Morais do NasciMENto, id.funcional nº 
5912344/3, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no (a) departamento 
de saúde comunitária, cPf: 017.087.822-81, 23,5 (vinte e tres e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa 
no período de 26/10/2022 a 18/11/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3803/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141727 .
coNcEdEr ao servidor (a) tatiaNE BaHia do valE silva, id.funcional 
nº 5924612/2, no cargo de ProfEssor aUXiliar, lotado (a) no (a) cam-
pus de tucurui, cPf :877.692.552-87, 6,5 (seis e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período 
de 14/09/2022a a 20/09/2022, para realizar a super liga Universitária.
tHiaGo soarEs silva
ordENador.

Protocolo: 853202
.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº100/2022-UePa
ciÊNcia E artE No cENtro dE ciÊNcia E PlaNEtário do Pará/UEPa
o centro de ciências e Planetário do Pará - sebastião sodré da Gama, por meio da Uni-
versidade do Estado do Pará - UEPa, torna público, para o conhecimento da sociedade, 
o lançamento do v concurso ciência e arte - cHarGE, com o tema “vEr - o - cÉU da 
AMAZÔNIA”, nas categorias: infantil (06 até 12 anos), juvenil (13 aos 17 anos) e adul-
to (dos 18 anos até 59 anos) e sênior (60 anos em diante).
Período das inscrições: as inscrições terão início no dia 16/09/2022 às 09h00 
e término no dia 18/10/2022 às 23h e 59min.
o edital na íntegra, está disponível no sites www.uepa.br
Belém, 16 de setembro de 2022.
acYlENa coElHo costa
diretora do centro de ciências e Planetário do Pará

Protocolo: 853234
..

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

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1288/2021 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 1032040

rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 7.826,00 (sEtE Mil 
OITOCENTOS E VINTE REAIS), em favor do (a) servidor (a), WALDECIR 
DA SILVA CORDEIRO, 80845438/3, para atender Qualificação Social e Pro-
fissional.
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101 266.729
dEsPEsa: : 339039 – Pessoa Juridica :
r$ 7.826,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
14 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 853446
.

diÁria
.

Portaria Nº 1287/2022 – 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/ 1102647
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
rosilene de jesus silva santos,57192947/1, assistENtE social, que se 
deslocara para os Municípios de santa Maria do Pará, são domingos do 
capim e são Miguel do Guamá/Pa no período de 19/09 a 23/09/2022 com 
objetivo de apoio à Gestão e aos serviços sociassistenciais. raiMUNdo 
JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE,3255492/1, Motorista coM oBJEtivo 
dE coNdUZir vEicUlo coM técnico do BEPaH/drccP
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
13 de setembro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1295/2022 – 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/ 1102732
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
KlEBEr das NEvEs triNdadE,57193833,aGENtE adMiNistrativo 
que se deslocara para os Municípios de aUrora do Pará,iPiXUNa,do 
Pará,iritUia, MÃE do rio E ParaGoMiNas/Pa no período de 26/09 a 
30/09/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos serviços sociassisten-
ciais. raimundo Jorge da conceição andrade, 3255492/1,Motorista condu-
zir veiculo com técnico drccP/sEastEr
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
15 de setembro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1295/2022 – 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/ 1102732
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
KlEBEr das NEvEs triNdadE,57193833,aGENtE adMiNistrativo 
que se deslocara para os Municípios de aUrora do Pará,iPiXUNa,do 
Pará,iritUia, MÃE do rio E ParaGoMiNas/Pa no período de 26/09 a 
30/09/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos serviços sociassisten-
ciais. raimundo Jorge da conceição andrade, 3255492/1,Motorista condu-
zir veiculo com técnico drccP/sEastEr
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
15 de setembro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1293/2022 – 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/ 1119324
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
sErvidor citado aBaiXo:
Marli viNaGrE da costa,57176183, assistENtE adMiNistrativo,a-
GUiNaldo alMEida dE soUZa,54195925/1, aGENtE adMiNistrativo 
que se deslocara para rEcifE/PE no período de 06/11 a 10/11/2022 com 
objetivo de capacitação de agente Públicos.
,
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f 0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
15 de setembro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1294/2022 – 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/ 1122529
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (sEis e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
dioNE da costa lavoUr, 3220516/1, assistENtE social, adriaNa 
soUZa dE Barros, 5875412/2, assistENtE social, JacQUEliNE caM-
Pos GoMEs, 54188907/1, aGENtE adMiNistrativo, que se deslocara 
para o Município de BarcarENa/Pa no período de 25/09 a 01/10/2022 
com objetivo de capacitação de trabalhadores do sUas, siNasE e sisaN.
Josiais Eliais dE MElo,57176166/1, Motorista com objetivo de con-
duzir veiculo com os servidores da cPsB/das.
,
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
15 de setembro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria N° 1289/2021 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2021/ 1160159
rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00 (trÊs Mil 
rEais ), em favor do (a) servidor (a), lUiZ liMa loPEs, GErENtE, Ma-
tricUla N° 8022541, cPf Nº 186.544.012 - 49 implementação de Equi-
pamentos Públicos de segurança alimentar e Nutricional.
43.101 – 08.244.1505.8398 f:0101 201.373
dEsPEsa: : 339036 - Pessoa fisica: r$ 3.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
14 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 1291/2022 – 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/ 1170890
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (sEis e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
Maria do socorro MENEZEs dE alMEida,5116309/1, aGENtE dE ar-
tEs Pratica, que se deslocara para Brasilia/df no período de 18/09 a 
24/09/2022 com objetivo de capacitação de agentes Públicos
,
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f:0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
14 de setembro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1290/2022 – 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/ 974530
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
iNocENcio rENato GasPariM,5945555/1,sEcrEtario dE Estado que 
se deslocara para o Município de ParaUaPEBas – via caraJás/Pa no 
período de 13/09 a 14/09/2022 com objetivo de QUalificaÇÃo social E 
ProfissioNal.coM EfEito rEtroatico do dia 12/09/2022.
,
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f: 0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
14 de setembro 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 853463
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1210/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1057919
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora vitória carolina valente Barros, matrícula 
5956215/1, para responder pela coordenadoria de Empreendedorismo e 
Economia solidária - cEEs, em substituição a titular, silvia reis da silva, 
matrícula 5921067/3, que se encontra afastada em gozo de férias no perí-
odo de 01/09/2022 à 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
01 de setembro de 2022
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1211/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o PaE nº 2022/1057992
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora risolina Maria Pantoja dos santos, matricula 
3223876/1, para responder pela GEEs/cEEs/dQPE - Gerência de Empre-
endedorismo e Economia solidária, em substituição a titular, vitória caro-
lina valente Barros, matricula 5956215/1, que se encontra afastada res-
pondendo pela coordenadoria de Empreendedorismo e Economia solidária 
- cEEs, período de 01/09/2022 à 30/09/2022. 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
01 de setembro de 2022
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/ 1
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/931899
errata distrato de coNtrato teMPorÁrio - NÚMero do 
coNtrato 037/2022
onde se lê: CARGO: TECNICO EM GESTAO PUBLICA;
Leia-se: carGo: assistENtE dE assistENcia social – cUidador dE 
IDOSO;
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
13 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 853449
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 786 de 09  de setembro de 2022- 
CONCEDER: 08 (dias) Licença Nojo ao servidor:Josué Fracerry Melo Guedes, 
mat.: 54187946/1, cargo:assistente social, período 10.08.22 a  17.08.22.
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Portaria Nº. 789 de 09 de setembro  de 2022- 
coNcEdEr 20 dias de licença Paternidade ao servidor:leandro Nascimento 
sarmento costa , mat:5934508/1 cargo: monitor, período 25.06.22 a  14.06.22
Portaria Nº. 790 de 09 de setembro  de 2022- 
coNcEdEr 20 dias de licença Paternidade ao servidor:alessandro Jorge da luz  
Nascimento  , mat:5947044/2 cargo: monitor, período 07.09.22 a  26.09.22
Portaria Nº. 792 de 12 de setembro de 2022- 
coNcEdEr: 180 (dias) de readaptação funcional Provisória ao 
servidor:davi castro diniz, mat.3228991/1, cargo: Motorista, período: 
20.07.22. a  15.01.23
Portaria Nº. 801  de 13 de setembro de 2022-
DESIGNAR: Shirley Gonçalves de Oliveira Silva, cargo:Auxiliar Técnico, 
mat:3225500/1 para responder pela Gerência de Prestação de contas-
GPc, na ausência da titular: ana lúcia do carmo, mat:54182042/2,  cargo/
função:Gerente ii, por motivo de gozo de férias no período de 03.10.22 a 
01.11.22 com ônus para administração
Portaria Nº. 802  de 14 de setembro de 2022-
dEsiGNar: Klarc Pastana de souza, cargo: Monitor, mat:54182057/2 para 
responder pela Gerência de Manutenção de Pessoas-GEMPs, na ausência 
da titular:rosiane Gomes Jucá, mat:54189663/1,  cargo:monitor/
função:Gerente iii, por motivo de de licença Prêmio no período de 
01.08.22 a 29.09.22 com ônus para administração
luiz celso da silva-Presidente-fasEPa

Protocolo: 853466

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 486, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1184001/2022.
oBJEtivo: custear despesas emergenciais de serviço com esgotamento 
de fossas sépticas do centro de semiliberdade de santarém-css conforme 
os termos do processo.
Programa de trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 183322
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339039 – P. JUrÍdica/sErviÇo.
sErvidorEs: Marcio da silva corrEa, aGENtE adMiNistrativo, 
Matricula 57175137/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 60 (sessenta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853437
Portaria nº 473, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1150689/2022.
oBJEtivo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos que atenderão as necessidades dos adolescentes, custodia-
dos no CIAM, conforme justificado.
Programa de trabalho 08.243.1505.8394
Projeto atividade: 68.8394
ação: 247480
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNsUMo – r$ 300,00
sErvidorEs: aNa fErrEiradE liMa BraGa, aUX. ENfErMaGEM, Matri-
cula 5928084/2.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 30 (trinta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853345

.

.

diÁria
.

Portaria: 482- do dia 14/09/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducanda cus-
todiada no cEsEf (Proc. 1153856/2022-Mem 166/2022)
sErvidora: lUciaNa PErEira dE olivEira tavarEs MoUrao
carGo: tÉcNico social -  MatricUla : 55590155/ 4
sErvidor: JHoNNattHaN KEviN silva da rocHa
carGo: Motorista  -  MatricUla: 97571482/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo :altaMira/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 28 a 30/09/2022 -  diárias-2,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 853329
Portaria nº 474, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1154103/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, 
custodiado no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dEstiNo: sta lUZia do ParUá/Ma.
PErÍodo: 13/09/2022 a 16/09/2022. – (3,5) diárias
sErvidorEs: MoNalisa PErEira dE MiraNda, assistENtE social, 
Matricula 5956795/1, e JoÃo aGrEsoN PratEs Brito, Motorista, Ma-
tricula 5956592/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853359

Portaria: 479- do dia 13/09/2022
oBJEtivo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM BElÉM para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1151866/2022-Mem 738/2022-ciaM BElEM)
sErvidor: ricardo dE liMa riBEiro
carGo: MoNitor - MatrÍcUla : 5937755/ 2
sErvidor : GilNEY dos saNtos GoMEs
carGo: Motorista -  MatricUla: 5956499/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo: caPitÃo PoÇo/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 07/09/2022 -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 853322
Portaria: 480 - do dia 13/09/2022
oBJEtivo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM BElÉM para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1151865/2022-Mem 736/2022-ciaM BElEM)
SERVIDOR: WALDENEI REIS NEGRAO
carGo: MoNitor - MatrÍcUla : 5799341/ 2
sErvidor : roNilsoN fErNaNdEs corrEa
carGo: Motorista -  MatricUla: 8005718/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo:iPiXUNa do Pará/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 06/09/2022 -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 853323
Portaria 481– do dia 13/09/2022
oBJEtivo : Participar de reunião presencial na  Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude (Proc. 1153219/2022-Mem.94/2022-ProJUr)
sErvidora : ivaNa Passos dE MElo aNtUNEs costa
carGo: ProcUrador fUNdacioNal -  MatricUla: 5902555/ 1
oriGEM: BElÉM/Pa  -  dEstiNo :saNtarÉM/Pa
PEriodo da viaGEM: 20/09/2022 – diaria –1,0
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 853325
Portaria nº 487, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1182007/2022.
oBJEtivo: Entregar, aos familiares, adolescente, custodiado no ciaM/
MRB, em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dEstiNo: ParaUaPEBas/Pa.
PErÍodo: 14/09/2022 a 14/09/2022. – (0,5) diária
sErvidorEs: EdsoN da silva carNEiro, MoNitor, Matricula 
5904625/3, e adÃo lENNoN dE soUsa fEitosa, Motorista, Matricula 
5956653/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853454
Portaria nº 478, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1161474/2022.
oBJEtivo: realizar visita técnica para constatar necessidades das insta-
lações físicas e acompanhar obas em andamento nas UasEs do csEBa e 
CSS, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: saNtarÉM/Pa.
PErÍodo: 18/09/2022 a 20/09/2022. – (2,5) diárias
sErvidorEs: fáBio BarBosa NasciMENto, GErENtE ii, Matricula 
55208521/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853420
Portaria nº 476, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1149634/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescentes, custodiados na UasE/BNv, conforme os termos do processo.
oriGEM: BENEvidEs/Pa - dEstiNo: coNcÓrdia do Pará/Pa.
PErÍodo: 21/09/2022 a 22/09/2022. – (1,5) diária
sErvidorEs: diolENE do socorro Matias NEGrÃo, assistENtE so-
cial, Matricula 5941059/2, alEXaNdriNa tErEZa tHoMaZ saNtiaGo, 
PsicÓloGa, Matricula 57195505/4, e aNtÔNio fáBio riBEiro da silva, 
Motorista, Matricula 5890073/3.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853378
Portaria nº 475, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1161212/2022.
oBJEtivo: acompanhamento e assessoramento técnico para elaborar ins-
trumental no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dEstiNo: MaraBá/Pa.
PErÍodo: 11/09/2022 a 17/09/2022. – (6,5) diárias
sErvidorEs: alEssaNdra das GraÇas cardoso dE olivEira, as-
sistENtE social, Matricula 54195567/1, e loZiaNi Maria PalHEta Pi-
QUEt, PsicÓloGa, Matricula 57214042/6.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853371
Portaria nº 477, de 15 de setembro de 2022.
Processo nº 1127353/2022.
oBJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, 
custodiado no CIAM/MRB, conforme justificado nos termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dEstiNo: iMPEratriZ/Ma.
PErÍodo: 08/09/2022 a 09/09/2022. – (1,5) diária
sErvidorEs: MoNalisa PErEira dE MiraNda, assistENtE social, 
Matricula 5956795/1, e adÃo lENNoN dE soUsa fEitosa, Motorista, 
Matricula 5956653/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 853395
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Portaria: 483- do dia 15/09/2022
oBJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducandos, 
custodiados no ciaM BElÉM (Proc. 1160381/2022-Mem 744/2022)
sErvidora: Maria da Gloria PiNHEiro ratis
carGo: PsicÓloGo-  MatricUla: 54193987/ 1
sErvidora: Maria do socorro daiBEs dE vascoNcElos
carGo: assistENtE social -  MatricUla : 5935970/ 2
sErvidor : Marcia da silva costa
 carGo: Motorista  -  MatricUla: 5914118/ 3
oriGEM: BElEM/Pa -  dEstiNo : caMEtá/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 12 a 13/09/2022  -  diárias-1,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 853476
.

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de adJUdicaÇÃo
(Processo nº 2022/610751)
O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 139/2022 – FASEPA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e após a constatação do 
cumprimento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 
015/2022 – fasEPa, que tem como objeto a contratação de empresa 
para fornecimento de MEsas E cadEiras Plásticas, para atender as 
necessidades das Unidades operacionais da fasEPa de Belém e região 
Metropolitana, Marabá e santarém, resolve:
i - adJUdicar o objeto do GrUPo 01 deste certame à empresa laNcE 
NortE distriBUidora dE EQUiPaMENtos ElEtro- ElEtroNicos ltda 
(cNPJ/Mf nº 11.235.712/0001-06) pela oferta do valor de r$ 28.710,00 
(vinte e oito mil e setecentos e dez reais) para o referido grupo;
ii - Neste ato, encaminho o processo à comissão de controle interno, para 
a devida análise de conformidade.
Belém, 15 de setembro de 2022.
Emmanoel H. G. santos
Pregoeiro / fasEPa

Protocolo: 853129
Portaria Nº. 805 de 15 de seteMBro de 2022 - 
rEsolvE:
CONCEDER; 08 (OITO) dias de LICENÇA NOJO ao servidor DIEGO DE 
soUZa coNrado, id. funcional n° 5956424/1, ocupante do cargo de aG. 
dE Portaria, no período 31.08.2022 á 07.09.2022.
Portaria Nº. 807 de 15 de seteMBro de 2022 - 
resoLVe:
coNcEdEr, 08 (oito) dia de licENÇa Gala a servidora raYaNE Priscila 
fiGUEira da coNcEiÇÃo matricula n° 5956755/1, ocupante do cargo de 
PEdaGoGa, no período 02.09.2022 á 09.09.2022.
lUiZ cElso da silva - Presidente

Protocolo: 853530
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

errata
.

errata da Portaria N° 460/2022 seJUdH/coNed, de 28 JULHo 
de 2022.
onde se lê:
....representante da secretaria de Estado de defesa e segurança Pública
Leia-se:
....representante da secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
valBEtaNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 853507

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito
Processo: 1043984/2022
o secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
- tornar sem efeito a Portaria nº 521, de 17 de agosto de 2022, publicada 
no doE nº 35.090, de 25 de agosto de 2022, referente a diárias.
valbetânio Milhomem
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 853495

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 015/2022 – Gs/sedeMe – 
BeLÉM, 09 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - sEdEME, usando das atribuições que lhes foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021.
coNsidEraNdo o art.14, parágrafo único, da lei Nº 7.570, de 22 novem-
bro de 2011, e Art. 23 da Lei nº 8.404, de 13 de outubro de 2016;
coNsidEraNdo a instrução Normativa aGE Nº 005/2019 de 20 de de-
zembro de 2019, que estabelece normas de organização apresentação a 
serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do sistema de 
controle interno do Poder Executivo Estadual, no que concerne a emissão 
dos relatórios e Pareceres dos Órgãos componentes do sistema de con-
trole Interno, pela Auditoria Geral do Estado;
r E s o l v E:
i - designar a servidora solaNGE coElHo alvEs, matrícula nº 
55208285/1, ocupante do cargo técnico em Gestão Pública – ciências 
contábeis, para desempenhar a função de contadora junto à secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME;
ii - os trabalhos desenvolvidos pela servidora ora designada, incluirão a 
representação contábil da sEdEME, assinatura de livros e balancetes desta 
secretaria, bem como, a de representação da mesma junto ao tribunal de 
contas do Estado do Pará – tcE e auditoria Geral do Estado – aGE, nos 
atos pertinentes à Contabilidade a que passa a ser responsável;
iii - a servidora designada desempenhará suas funções na sEdEME, a 
qual assumirá a responsabilidade pelo pagamento de sua remuneração, 
não decorrendo, para tanto, nenhuma parcela financeira extraordinária das 
atividades desenvolvidas por força desta PORTARIA;
IV - Esta PORTARIA retroage a data de 01/06/2022;
v - fica revogada a Portaria Nº 02/2022 – Gs/sEdEME, de 09/02/2022, 
publicada no DOE nº 34.862, de 10/02/2022;
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JosÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMEs JUNior
secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
*Portaria republicada por conter incorreções no doE nº 35.111, de 
12/09/2022

Protocolo: 853330
.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 536/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 15 de seteMBro de 2022.
Nome:daNilo GoNÇalvEs dE soUZa/Matricula:n°58581000/2/cargo:-
secretário operacional da comissão da Política de incentivos/origem:Be-
lém-Pa/destino:castanhal– Pa/Período:09/09/2022/diária:0,5(meia)/ob-
jetivo: participar da EXPofac.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 853172
..

diÁria
.

Portaria N° 535/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 15 de seteMBro de 2022.
Nome: Marcilene Madeira Nunes /Matrícula:n°5946718/2/cargo:asses-
sor /origem:Belém-Pa/destino:castanhal-Pa/Período:09/09/2022/diá-
ria:0,5(meia)/objetivo: participar da EXPofac.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 853163
Portaria N° 537/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 15 de seteMBro de 2022.
Nome:daNilo GoNÇalvEs dE soUZa/Matricula:n°58581000/2/cargo:se-
cretário operacional da comissão da Política de incentivos/origem:Belém-
Pa/destino:Marabá– Pa/Período:14 a 15/09/2022/diária:1,5(uma e meia)/
objetivo: participar do seminário de atualização do Projeto PEcUariaNdo.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 853183
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Portaria N° 091/2022-GGa/sedeMe - BeLÉM, 15 de seteMBro 
de 2022.
a sEcrEtária adJUNta dE GEstÃo adMiNistrativa dE Estado dE 
dEsENvolviMENto EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 07/04/2021, 
publicado no DOE Nº 34.545 de 08/04/2021;
considerando o surgimento de demandas emergenciais, destinadas à co-
ordenadoria do Núcleo de Planejamento Estratégico;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria N° 088/2022-GGa/sEdEME, de 
08/09/2022, que autorizou a servidora raQUEl dos saNtos alBUQUEr-
QUE, matrícula nº 73503987/1, ocupante do cargo de coordenadora de 
Núcleo, a se afastar de suas funções, para gozo residual de férias, perma-
necendo 26 (vinte e seis) dias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, 
que serão gozados em momento oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNadElia diviNa saNtos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 853824
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

 eXtrato do coNtrato Nº 019/2022
EXErcÍcio: 2022 | ProcEsso adMiNistrativo: 2022/1122383.
coNtratada: Mais Gás iNdÚstria dE GasEs ltda EPP., inscrita no 
cNPJ/Mf nº 25.089.951/0001-00, situada na rodovia do tapanã, nº 75-B 
- bairro tapanã, Belém/Pa, cEP nº 66825-522.
oBJEto: serviços de manutenção e recarga dos extintores da companhia 
de desenvolvimento Econômico do Pará (codEc).
fUNdaMENto: dispensa de licitação nº 011/2022, artigo 29, ii da lei nº 
13.303/2016, regulamento interno de licitações e contratos da codEc, e, 
subsidiariamente, na lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
valor GloBal: r$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
data dE assiNatUra: 13.09.2022 | viGÊNcia: 12 (doze) meses.
ordENador: lUtfala dE castro Bitar – PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 853422

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
NÚMero da disPeNsa: 010/2022.
datas da disPENsa E ratificaÇÃo: 24/08/22.
Nota dE EMPENHo dE dEsPEsa: 2022NE00614.
NÚMEro Prd: 242022022000140.
oBJEto: serviços de adequação e instalação elétrica, incluindo materiais 
elétricos, nos quadros de energia, para atender as necessidades da com-
panhia de desenvolvimento Econômico do Pará (codEc).
coNtratada: a cristiaNo o - lUZ ENGENHaria, inscrita no cNPJ sob 
o nº 33.038.214/0001-06, situada à av. Zacarias de assunção, nº 683, 
ananindeua/Pa.
f.P.: 700201.22.122.1297.8338 | foNtE: 0261.
ElEMENto dE dEsPEsa: 339039.
valor total: r$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).
fUNdaMENto lEGal: art. 29, ii, da lei nº 13.303/16, regulamento inter-
no de licitações e contratos da codEc/Pa.
JUstificativa: anexa nos autos do processo no 2022/1058805.
lUtfala dE castro Bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 853369

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 005/2022
Por esta nota suplementar, registra-se que, com base na alocação de recur-
sos, o contrato administrativo nº 04/2022, referente aos serviços elétricos 
neste Instituto firmado com a empresa DINAMIC COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EirEli, em atendimento ao artigo 65, § 8º, a lei federal de licitações e 
contratos administrativos (8.666/93 e suas alterações posteriores), teve 
sua dotação orçamentária alterada da seguinte forma, para adequar ao 
orçamento anual de 2022. 

apostilamento ao contrato nº 036/2021
 

fundamentação legal art. 65, § 8º, lei nº. 8.666/93
 

Modalidade de licitação dispensa de licitação nº 05/2022
 

contratada diNaMic coMÉrcio E sErviÇos EirEli.

objeto alteração da dotação orçamentária
333903916 – Manutenção e conservação de imóveis.

a alteração da dotação orçamentária acima mencionada será a partir de 15 
de setembro de 2022.
rafaela Barata chaves
Presidente do iMEtroPará

Protocolo: 853414
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

termo de apostilamento nº 08 ao contrato nº 01/2022
cláusula Primeira:
1.1. o presente termo de apostilamento tem como objetivo a utilização de: 
459 (quatrocentos e cinquenta e nove) horas para desenvolvimento da funcio-
nalidade de geração de aplicação para geração de arquivos no padrão sErasa 
e no padrão sPc de informações do cadastro mercantil no valor total de r$ 
76.194,00 (setenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais).
cLÁUsULa seGUNda – dotaÇÃo orÇaMeNtÁria
2.1 as despesas decorrentes dos serviços correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
72201.23.126.1508.8238 Gestão de tecnologia da informação e comu-
nicação
Natureza da despesa: 339040.00 serv de tecnologia e inform e comui-
nicação - PJ
fonte: 0261/0661 recursos da adm indireta ( próprios)
Pi: 4120008283c
cLÁUsULa terceira – da ratiFicaÇÃo
3.1 Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
acordadas do contrato n° 01/2022, permanecendo válidas e inalteradas as 
não expressamente modificadas por este Instrumento.
cLÁUsULa QUarta – da PUBLicaÇÃo
4.1 a JUcEPa providenciará a publicação resumida do presente termo, que é 
condição indispensável para a sua eficácia, no prazo máximo de dez dias, con-
tados a partir de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Pará, em con-
formidade com o que dispõe o art. 28, parágrafo 5° da constituição Estadual.
Processo n° 2022/957381
assinatura: 15/09/2022.
ordenador: vilsoN JoÃo scHUBEr - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 853295

.

.

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA 
MUNICÍPIOS VERDES

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos
Portaria N° 039/2022 – NePMV
Processo: 2022/1187303
a diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes – 
NEPMv, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na lei Estadual 
nº 7.756, de 03 de dezembro de 2013, posteriormente alterada pela lei 
Estadual nº 8.096/2015, de 01 de janeiro de 2015 e no decreto Estadual 
nº 1.180, de 12 de agosto de 2008, rEsolvE: i -conceder suprimento de 
fundos ao servidor idnaldo José lopes de abreu, matrícula nº 54193851/1, 
portador do cPf nº 710.515.462-49 e carteira de identidade nº 4361405 – 
SSP/PA; II - O valor do suprimento corresponde a R$ 500,00 (quinhentos) 
reais e destina-se a atender despesas eventuais; III. A despesa a que se 
refere o item anterior correrá por conta de recursos próprios do Estado e 
terá a seguinte Classificação Orçamentária:
# atividade: 8407
# fonte 0101
# Natureza da Despesa: 33.90.30 – R$ 200,00 – Material de Consumo;
 33.90.39 – r$ 300,00 – serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.
iv- o referido valor no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
# aplicação no período de 30 (trinta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária;
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# Prestação de 15 (quinze) dias após a aplicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. Belém-Pa, 
15 de setembro de 2022. JaQUEliNE dE carvalHo PEÇaNHa  (diretora 
Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios verdes – NEPMv)

Protocolo: 853480

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato adMiNistratiVo nº 05/2022-NGPM credcidadÃo
rEfErÊNcia: Processo 2020/363503, PrEGÃo ElEtrÔNico srP/dGl/sE-
Plad Nº 12/2020 e ata de registro de Preços 08/2022.
oBJEto: contratação de Empresa para prestação de serviço de forneci-
mento de água mineral em conformidade com as especificações, qualidade 
e condições gerais estabelecidas no Termo de referência I, a fim de atender 
as necessidades dos órgãos, de acordo com os termos e regras instituídos 
no edital e seus anexos.
valor GloBal: r$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais).
data dE assiNatUra: 15/09/2022
viGÊNcia: 15/09/2022 a 14/09/2023
dotaÇÃo orÇaMENtária: 960101.11.122.1297.8338.10
Natureza da despesa – 339030
fontes: 0101000000- fornecimento de água mineral
coNtratada: Nr PErEira coMÉrcio dE áGUa MiNEral EirEli, cNPJ 
nº 37.170.992/02.
Endereço: rua do Posto nº 27, cEP 67.110-470, Bonito/Pará
Belém/Pa, 15 de setembro de 2022
ordenador da despesa: JoÃo MarcEl cavalcaNtE da costa
diretor Geral - NGPM credcidadão

Protocolo: 853504
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 1200/2022, 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 Art. 77, IX, Art. 98 e 99 da Lei nº 5.810/94 e;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1133224 de 02/09/2022.
r E s o l v E:
i - coNcEdEr à servidora rEGiNa clEidE dE soUZa liMa, matrícula 
6599/1, ocupante do Cargo de Assistente Administrativo; lotada no 
Concidades, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio; no período de 05/09/2022 
a 04/10/2022, referente ao triênio 21/01/2008 a 20/01/2011.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 05/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano

Protocolo: 853803
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 1202/2022, 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 2022/1158730, de 09/09/2022, 
e o Memorando nº 43/2022, de 09/09/2022 – COTI/SEDOP;
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor HEldEr lUÍs liMa GoNÇalvEs, matrícula nº. 
5907164/2, ocupante do cargo de secretário de diretoria, para responder 
pelo cargo de coordenador, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022 (30 
dias), com ônus para esta sEdoP, sem prejuízo de suas atribuições, em ra-
zão do titular o servidor carlos HENriQUE PiNHEiro saNtos, matrícula 
nº 5948908/3, está usufruindo do gozo de férias.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, com efeito 
retroativo a 05/09/2022.
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: 853733

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 1207/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo 2022/1173765, de 13/09/2022, e 
Memorando 547/2022, de 13/09/2022 - difis/sEdoP.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar o servidor lUis MarcElo alaMar dE soUsa, Matrícula nº 
54190976/3, cargo/função de técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro Sanitarista, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e o Órgão abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

27/2022 Prefeitura Municipal de vitória do 
Xingu

construção de Microssistemas de abastecimento de 
água localizados nas comunidades Joa, são francisco, 

ramal dos cocos, km 20 e tuba Porto do Belo Monte, no 
Município de vitória do Xingu/Pa.

ii – dEsiGNar o servidor PaUlo fraNciNEttE MarQUEs, Matrícula nº 
6661/1, cargo/função de técnico em Gestão de infraestrutura – Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 853712
Portaria Nº.1206/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1177517, de 13/09/2022, 
e Memorando nº 548/2022 de 13/09/2022 – difis/sEdoP.
r E s o l v E: 
i – dEsiGNar o servidor láZaro cÉZar da silva liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e 
Conformidade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – sEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

88/2022 cdG construtora s/a construção da Policlínica de santarém/Pa.

ii- dEsiGNar o servidor fraNcisco dEMÉtrio dE carvalHo NEto, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 853700

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 117/2022– iNeXiGiBiLidade de Li-
citaÇÃo Nº 003/2022
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
dPJ arquitetos associados ltda - cNPJ nº 05.053.657/0001-30
oBJEto: Elaboração de projetos executivos de arquitetura para implan-
tação do Hospital Materno infantil no município de Marabá, neste Estado.
viGÊNcia: 16/09/2022 a 13/02/2023
valor: r$ 465.088,06
Nota dE EMPENHo: Nº 2022NE02126
dotaÇÃo orÇaMENtária:
90101 10.302.1507.7582 449051 0103/0303
07101 15.451.1508.7552 449051 0101
foro: Belém
data da assiNatUra: 15/09/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada:
avenida Governador José Malcher, nº 168, sala 501, Nazaré, Belém/Pa,
cEP 66.035-065
telefone: (91) 3222-8070

Protocolo: 853347
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eXtrato do coNtrato Nº 131/2022– cV Nº 11/2022
PartEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Norte service Engenharia e construção ltda ME - cNPJ nº 40.025.987/0001-
13
oBJEto: Execução dos serviços de drenagem do Estádio de futebol luzei-
ro no Município de vigia de Nazaré, neste Estado.
viGÊNcia: 16/09/2022 a 16/02/2023
valor: r$ 131.698,36
Nota dE EMPENHo: Nº 2022NE02660
dotaÇÃo orÇaMENtária:
07101 17.512.1489.7567 0101/0000 449051
foro: Belém
data da assiNatUra: 15/09/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNtratada:
sediada na travessa soledade, nº 285, Ponta Grossa- icoaraci- Belém/Pa 
cEP66.812-030

Protocolo: 853693
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato .
1º tac Nº 123/2021 – tP Nº 30/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/000190
Jfc de correa Eireli – cNPJ 16.766.282/0001-07
objeto: recuperação da EEEfM Manoel da vera cruz e construção de uma 
residência, no Município de curralinho, neste Estado
JUSTIFICATIVA: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. 
art. 65, § 1o da lei federal nº 8.666/93.
valor do acrÉsciMo: r$ 177.378,45
dotaÇÃo orÇaMENtária: 55.201.23.122.1297.8338 0661/0161 339093
data da assiNatUra: 15/09/2022
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Benedito Ruy Santos Cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 853528
.

FÉrias
.

Portaria Nº.1203/2022, de 14 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE oBras PÚBlicas, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNsidEraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo os autos do Processo nº 2022/1141870, de 05/09/2022, 
e Memorando nº 15/2022 de 05/09/2022 - GaBadJ/sEdoP.
r E s o l v E:
i - iNtErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 26/07/2022, 
as férias da servidora raMYlE PoNtEs soarEs, matrícula nº. 5946510/1, 
cargo/função: chefe de Gabinete, anteriormente concedida através da 
Portaria nº. 0770/202, de 01/07/2022, publicada no doE nº. 35.032, 
de 04/07/2022, referente ao período aquisitivo 01/02/2021 a 31/01/2022, 
restando um saldo de 29 (vinte e nove) dias para ser gozado em outro 
momento oportuno.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a contar de 26/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNtoNio JosE
secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 853814
aViso de aBertUra coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 033/2022– cPL/sedoP.
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para a oBra dE rEforMa E ModErNiZaÇÃo da cÂMara MUNiciPal dE 
BELÉM, NO ESTADO DO PARÁ, conforme especificações técnicas, planilhas 
e projetos anexos.
data de abertura: 20 de outubro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: sede da secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sEdoP, localizada na trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093-542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da sEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, fornecimento dos arquivos através de meio digital, pre-
sencial (PENdrivE), e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br, e no site www.compras-
para.pa.gov.br
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 853823

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

coNtrato
.

Nº do coNtrato: 21/2022
objeto: fornecimento  de água Mineral Natural.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico srP nº 012/2020 – ata de re-
gistro de Preços nº 008/2022.
valor do contrato original: r$ 21.724,80 (vinte e um mil, setecentos e 
vinte e quatro reais e oitenta centavos)
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – - Plano interno: 412.000.8338-
c - fonte: 0261 - Natureza da despesa: 339030 – ação: 232632
vigência: 15.09.2022 a 15.09.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Nr Pereira comércio 
de água Eireli
data da assinatura: 15.09.2022
luis andré Henderson Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 853513
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do termo aditivo: 1º (Primeiro)
Nº do contrato Nº 24/2021
valor do contrato original: r$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
objeto: Prorrogação do prazo de vigência inicial e reequilíbrio Econômico-
financeiro do contrato.
fundamentação legal: art. 57, ii, da lei federal nº 8.666/93 e do art. 40, 
Xi, 55, iii da lei federal nº 8.666/93 c/c o art. 175, i, do regulamento 
interno de licitações e contratos da coHaB/Pa.
valor atualizado do contrato: r$ 161.164,32 (cento e sessenta e um mil, 
cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
vigência: 12.09.2022 a 12.09.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x atlanta rent a car 
Eireli-EPP
data da assinatura: 12.09.2022
luis andré Henderson Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 853469
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 902 de 14 de seteMBro de 2022
o sEcrEtário adJUNto dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo sUPErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, coM BasE 
No dEcrEto publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da Portaria nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
CONSIDERANDO os termos do Processo nº  2022/225450;
r E s o l v E:
i – dEsiGNar as servidoras Priscila dE carvalHo castro, identidade 
funcional nº 5947233/1, ocupante do cargo de Gerente, na condição de 
fiscal titular e fErNaNda larissa GraiM MEllo, identidade funcional 
nº 5892828/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, na con-
dição de fiscal substituto, lotadas no Gabinete do secretário, para acom-
panhar e fiscalizar a execução da Dispensa de Licitação nº 04/2022, entre 
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 08.978.226/0001-73 e 
M.M. GodoY filHo, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 46.005.049/0001-38, 
doravante denominada coNtratada, cujo objeto é contratação de empre-
sa especializada nos serviços de comunicação visual, para confecção e ins-
talação de placa com letreiro em acM e placas de acrílico, para atender às 
necessidades desta sEctEt, em conformidade com o processo eletrônico 
nº 2022/225450, dispensada à licitação, na forma que estabelece o artigo 
24º, inciso ii, da lei federal nº 8.666, de 1993, assegurados os princípios 
jurídicos fundamentais, em tudo obedecidas às normas aplicáveis, e do 
artigo 8º, incisos de i a vi da lei Estadual nº 8.427, de 2016.
ii – caberá as servidoras designadas neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do termo de dispensa de licitação citado, devendo tomar 
providências para a regularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 14 de setembro 2022.
adEJard Gaia crUZ
secretário adjunto

Protocolo: 853170
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.

diÁria
.

Portaria Nº 904 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1180617;
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores e colaboradores eventuais Edilene do socorro 
ribeiro Pinto, identidade funcional nº 5966029/1, ocupante do cargo de 
técnico em Gestão Pública – ciências Econômicas, lotado, fEliPE iNacio 
MElo aNdradE, cPf nº 024.470.712-05, lEtÍcia BENassUlY, cPf Nº 
036.340.412-00 e carlos renan Pinheiro lima, cPf nº 023.827.572-80, 
a viajarem aos municípios de Nova timboteua-Pa, capanema-Pa, Prima-
vera-Pa e santa luzia do Pará-Pa, respectivamente, no período de 16/09 
a 19/09/2022, para participarem  do Processo seletivo 2023, conforme 
demanda do ProGraMa forMa Pará dessa sEctEt/Pa. ficarão respon-
sáveis por concederem uma entrevista na rádio local para divulgarem o 
certame e representarem a SECTET/PA; e ALMIR FERNANDES PINHEIRO, 
identidade funcional nº 8005717/1, ocupante do cargo de Motorista, lo-
tado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá os 
servidores e colaboradores eventuais, aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores e colaboradores eventuais acima, que se deslocarão 
conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853336
Portaria Nº 905 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1183739;
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora fErNaNda larissa GraiM MEllo, identidade 
funcional nº 5892828/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, 
lotada na ascoM, a viajar ao município de igarapé-Miri/Pa, nos dias 16 e 
19/09/2022, para participar do Processo seletivo 2023, conforme deman-
da do ProGraMa forMa Pará dessa sEctEt/Pa, conceder uma entrevis-
ta na rádio local para divulgação do 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 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853401
Portaria Nº 906 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1184073;
r E s o l v E:
 i – autorizar a servidora MÔNica alMEida tENÓrio, identidade fun-
cional nº 5947381/1, ocupante do cargo de Gerente, lotada na sEcad, a 
viajar ao município de ananindeua-Pa, nos dias 16/09 e 19/05/2022, para 
participar do Processo seletivo 2023, conforme demanda do ProGraMa 
FORMA PARÁ dessa SECTET/PA; conceder uma entrevista na rádio local 
para divulgação do certame e representar a sEctEt/Pa no referido mu-
nicípio.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853396
Portaria Nº 911 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1186645;
r E s o l v E:
i – autorizar os colaboradores eventuais irENicE Batista da silva cPf 
nº 223.660.753-91, aNa Maria dE soUZa PErEira dos saNtos cPf 
nº 283.083.362-72, PaUla carla costa Morais BarBosa c.P.f. nº 
772.465.782-34, JosÉ rUBENs saNcHEs silva cPf nº 431.376.602-20, 
a viajarem aos municípios de santa Barbará do Pará-Pa, vigia de Nazaré-
Pa, são caetano de odivelas-Pa e são João da Ponta-Pa, no período de 16 
a 19/09/2022, a fim de concederem entrevista na rádio local para divulgar 
o Processo seletivo 2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará, 
e representarem esta SECTET/PA; e o servidor ADAILTON SOUZA DO RO-
sario, identidade funcional nº 5964602/1, ocupante do cargo de Moto-
rista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá 
os colaboradores eventuais, aos referidos municípios.

ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diária ao servidor e aos colaboradores eventuais 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 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853528
Portaria Nº 912 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1186877;
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor carlos aUGUsto roliM da Motta, identidade 
funcional nº 57234825/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão de in-
formática, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar 
ao município de Fortaleza-CE, no período de 02/10 a 09/10/2022, a fim 
de realizar um treinamento Administering Windows Server Hybrid Core 
Infrastructure (AZ-800), com foco no Active Directory, que será realizado 
no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 07 e ½ (sete 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 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853529
Portaria Nº 910 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1190752.
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor carlos EdUardo MiraNda da coNcEiÇÃo, 
identidade funcional nº 54187348/2, ocupante do cargo de chefe de Ga-
binete, lotado no Gabinete do secretário, a viajarem ao município de sou-
re-Pa, no período de 16/09 a 19/09/2022, para Participar de reunião com 
coordenador da FADESP e fiscais de prova; acompanhamento e realização 
da prova do ProsEl 22.2.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853692

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 907 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 162/2021 de 13.05.2021, publica-
da no doE nº 34.583 de 14.05.2021.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1179110;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 878, dE 13/09/2022, publicada no 
doE nº 35.115 de 15/09/2022, que concedeu 03 e 1/2(três e meia) diárias 
a servidora aNa clara vilHENa do NasciMENto, identidade 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, no 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.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853316
Portaria Nº 913 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1165236;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria 885 de 15 de setembro de 2022, 
publicada no doE nº 35.114 do dia 14/09/2022, que concedeu 03 e 
½ (três e meia) diárias, ao servidor clovis siMÕEs varGas JUNior, 
identidade funcional nº 57203670/3, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão Pública – ciências Econômicas, lotado na sEcad/GaBiNEtE, com 
objetivo de atender despesas com viagem ao município de Jacareacanga-
Pa, 16/09 a 19/09/2022, para participar do ProcEsso sElEtivo 2023, 



diário oficial Nº 35.117   99Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

conforme demanda do ProGraMa forMa Pará dessa sEctEt/Pa. ficará 
responsável por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar o 
certame e representar a 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 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853787
Portaria Nº 908 de 15 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, pu-
blicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1165218;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 887 de 13 de setembro de 2022, publicada 
no doE nº 35.114 de 14/09/2022, que concedeu 04 e ½ (quatro e meia) diárias 
o servidor atHos MatHEUs da silva GUiMarÃEs, identidade funcional 
nº 55208118/1, ocupante do cargo de coordenador, lotado no Gabinete da 
secretário, a  viajar ao município de aveiro-Pa, no período de 16 a 20/09/2022, 
onde ficará responsável por conceder uma entrevista na rádio local para divulgar 
o certame e representar a 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 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853525
Portaria Nº 907 de 15 de seteMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 162/2021 de 13.05.2021, publica-
da no doE nº 34.583 de 14.05.2021.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o processo nº 2022/ 1172695;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 879 de 13/09/2022, publicada 
no doE nº 35.114 de 14/09/2022, que concedeu 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao colaborador eventual lEÔNidas MacHado BarBosa, cPf 
nº 017.358.082-37, para custear despesas em viagem ao município 
de município de santarém-Pa e terra santa-Pa, no período de 16/09 
a 19/09/2022, para acompanhar o Processo seletivo 2023, conforme 
demanda do ProGraMa forMa Pará dessa sEctEt/Pa, conceder uma 
entrevista na rádio local para divulgação do certame e representar a 
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 15 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853538
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: aGNaldo BraGa liMa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: aNa lEticia alMEida da silva lEal
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: BrUNo MariaNo saNtos da PoNtE soUZa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: daYsE do socorro dE olivEira MElo
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: GlaUciaNNY aMoriM NoroNHa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: JaiME riBEiro carvalHo JUNior
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: MaGalY alMEida tENorio
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
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eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: Maria siNtia MoNtEiro da costa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: MoNica soarEs do NasciMENto
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: rHaaB saNtos BENtEs
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: rosEMEirE fErrEira alvEs
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissionais 
especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica e apoio 
às atividades administrativas para atendimento às demandas do programa 
Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: silvio GoMEs dE castro
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital nº 022/2022 - SECTET - Edital de credenciamento de profissio-
nais especializados para prestação de serviços de coordenação acadêmica 
e apoio às atividades administrativas para atendimento às demandas do 
programa Pará Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o 
Estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENador
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 853716

eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
distrato de Bolsa de incentivo – Edital nº 020/2022 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o Estado do Pará.
PartEs: sEctEt e aNtÔNio dE olivEira silva filHo.
fUNÇÃo: Bolsista – aPoio adMiNistrativo.
iNÍcio da Bolsa: 16/05/2022.
data do ENcErraMENto da Bolsa: 05/09/2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 853774
eXtrato de distrato do terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
distrato de Bolsa de incentivo – Edital nº 020/2022 - sEctEt - Edital de 
credenciamento de profissionais especializados para prestação de serviços 
de coordenação acadêmica, instrutoria e apoio às atividades administrativas 
para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração 
de vínculo empregatício com o Estado do Pará, por solicitação da bolsistas.
PartEs: sEctEt e ElY aNNE MoNtEiro aNdradE.
fUNÇÃo: Bolsista – aPoio.
iNÍcio da Bolsa: 28/06/2022.
data do ENcErraMENto da Bolsa: 01/09/2022.
Esta publicação tem efeito retroativo a contar da data de 01/09/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 15 de setembro de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 853743
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: clEidiaNE rEGiNa silva lEitE
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 
(sessenta e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: dEBora PacHEco corrEia
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ZilMa BEtaNia dE sa riBEiro
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incenti-
vo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordENaÇÃo, por meio 
do Edital de credenciamento nº 002/2022 - sEctEt - Edital de credencia-
mento de profissionais especializados para atuarem nas funções de instru-
toria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendimento 
às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de vínculo em-
pregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 65,00 (sessenta 
e cinco reais) por hora, limitada a um máximo de 80 (oitenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 07/12/2022
data dE assiNatUra: 08/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 853679
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eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: aNa caroliNa GoMEs dE olivEira
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ciNtia dE soUZa HolaNda
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: claUdia cristiaNE MENdEs GiBsoN
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: clEidE NaZarÉ dE castro MEscoUto
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ElZa Maria MacHado dE soUZa daMascENo
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: ElisaBEtH cHristiNa PUGa MartiNs
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: HErlEN sUZY farias aBrEU fErNaNdEs
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: isaac aBrHaao torrEs E silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: JosiaNE adEN da silvEira saNtos
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: KariNE raMos da rocHa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
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eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: KEdMa liMa dE castro
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: liliaNE Maria BraGa da silva
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: lEida cristiNa dos saNtos MacHado
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: lEoNilda da silva corrEa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: lorENa lEÃo do NasciMENto
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: lUciaNa cristiNa riBEiro costa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: lUciaNNE GEMaQUE dE soUsa
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: lUcilENE da crUZ vascoNcElos
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: MErivaN dos saNtos do carMo
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: MYlla cHristY da silva dUfossE
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
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eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: rENata rafaEla PiNHEiro cHavEs
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: roBErta daYaNY Brito do NasciMENto
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 (vinte 
reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcEdENtE: secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação su-
perior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoME do Bolsista: tHaYaNa coNÇalvEs BraBo
oBJEto: Este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de incen-
tivo ao bolsista selecionado (a) para a função de apoio as atividades admi-
nistrativas, por meio do Edital de credenciamento nº 020/2022 - sEctEt 
- Edital de credenciamento de profissionais especializados para atuarem 
nas funções de instrutoria, coordenação e apoio às atividades administra-
tivas para atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem 
geração de vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da Bolsa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 20,00 
(vinte reais) por hora, limitada a um máximo de 160 (cento e sessenta) 
horas ao mês.
viGÊNcia da Bolsa: a contar da data assinatura, até 08/12/2022
data dE assiNatUra: 09/09/2022
ordENadora
Edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 853691

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

GoVerNo do estado do ParÁ
 FUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a estUdos e PesQUisas

cHaMada PÚBLica FaPesPa - Nº 003/2022
coNcessÃo de BoLsa de PesQUisa

HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL
 cLassiFicados

Bolsa tiPo 1 – MEstrado EM EcoNoMia - catEGoria a
roseane Maria costa de Brito
Bolsa tiPo 2 – MEstrado EM EcoNoMia – catEGoria B
iná camila ramos f. de Miranda
Bolsa tiPo 3 – GradUaÇÃo EM EcoNoMia – catEGoria a
clóvis simões vargas Júnior
Bolsa tiPo 4 – GradUaÇÃo EM EstatÍstica – catEGoria a
anderson fabrício Pereira de araújo
 Belém, 16 de setembro de 2022.
  Deyvison Andrey Medrado Gonçalves
  Diretor Científico

Protocolo: 853512

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Portaria - Presi Nº. 156, de 15 de seteMBro de 2022 - 
o PrEsidENtE da ProdEPa – EMPrEsa dE tEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do Estado Pará, no uso de suas 
competências que lhe são conferidas pelo art. 26, do regimento desta 
empresa; CONSIDERANDO o processo 2022/1161728; R E S O L V 
E: art.1º Errata da Portaria – PrEsi Nº. 155, dE 09 dE sEtEMBro 
dE 2022. onde se lê: no período de 12/09/2022 à 03/10/2022 . Leia-
se: no período de 12/09/2022 à 01/10/2022. art. 2º Esta Portaria 
entra em vigor nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete 
da Presidência da ProdEPa – Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará, 15 de setembro de 2022. Marcos 
aNtÔNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 853524

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 4º. - Nº do coNtrato: 014/2019 - Moda-
LIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 007/2019 - 
PartEs: ProdEPa e oi s.a - oBJEto E JUstificaticativa do adita-
MENTO: Prorrogação do prazo de vigência; e Redução, Upgrade, Preço e 
dotação orçamentária - valor (r$): 1.737.811,92- data da assiNatU-
ra: 05/09/2022 - viGÊNcia do aditaMENto: 05/09/2022 a 04/09/2023 
- dotaÇÃo orÇaMENtária: 23.126.1508.8238 – 339040 - foNtE dE 
rEcUrso: 0261 - ordENador rEsPoNsávEl: Marcos aNtÔNio BraN-
dÃo da costa. / ENdErEÇo do coNtratado E cEP: rio de Janeiro/rJ, 
sito à rua do lavradio, n.º 71, 2º andar, centro, cEP 20.230-070.

Protocolo: 849274
.

diÁria
.

Portaria Nº 541, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENs ortiZ dE alMEida JUNior, técnico 
em telecomunicações, matrícula 73425, 14/09/2022 a 14/09/2022, à Belém-
Pa/são caetano de odivelas /Belém-Pa, para Manutenção corretiva, estação 
fora do ar. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente 
da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 542, de 14 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaME rodriGUEs, técnico 
em telecomunicações, matrícula 734276, 14/09/2022 a 14/09/2022, à 
Belém-Pa/são caetano de odivelas /Belém-Pa, para Manutenção corretiva, 
estação fora do ar. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 543, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) JoHNEs liMa da silva, analista de rede, 
matrícula 73432, 16/09/2022 a 16/09/2022, à Belém-Pa/castanhal/
Belém-Pa, para vistoria técnica na rede metro e teste de enlace(sEM 
PErNoitE). ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.
Portaria Nº 544, de 15 de seteMBro de 2022 - 
Diária ao(à) colaborador(a) WALDOMIRO AFONSO MOREIRA DA 
costa, técnico em telecomunicações, matrícula 733393, 16/09/2022 
a 16/09/2022, à Belém-Pa/castanhal/Belém-Pa, para vistoria técnica 
na rede metro e teste de enlace(sEM PErNoitE). ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 545, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraEs loBato, analista de 
rede e dados, matrícula 73424, 14/09/2022 a 14/09/2022, à Belém-Pa/
Bragança/Belém-Pa, para atendimento da EEEfM PadrE lUiZ GoNZaGa 
( sem conexão) , Bragança tdesk 2022022623 - região rio caeté. 
ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da 
Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 546, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da silva corrEa, analista de 
telecom, matrícula 73404, 14/09/2022 a 14/09/2022, à Belém-Pa/
Bragança/Belém-Pa, para atendimento da EEEfM PadrE lUiZ GoNZaGa 
( sem conexão) , Bragança tdesk 2022022623 - 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 547, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) sEBastiao dE soUsa MEsQUita, aNalista 
dE sUPortE - rEsPoNsávEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 - 
1, 15/09/2022 a 16/09/2022, à Marabá-Pa/tucuruí/Marabá-Pa, para 
Manutenção corretiva no link do cliente MPE (tdesk: 2022023221), com 
possível substituição de equipamento de rede. Em tucuruí região lago 
tucuruí.  ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente 
da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 548, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lEoPoldo JosÉ MoraEs viaNa, técnico de 
Manutenção, matrícula 72113, 14/09/2022 a 14/09/2022, à Belém-Pa/
igarapé-Miri/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de igarapé-Miri tdesk 
2022023308- região tocantins. ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 549, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) JorGE lUiZ da silva loPEs, analista de 
redes e dados, matrícula 73420, 14/09/2022 a 14/09/2022, à Belém-
Pa/igarapé-Miri/Belém-Pa, para Manutenção no cluster de igarapé-Miri 
tdesk 2022023308- região tocantins. ordenador: ordenador: Marcos 
aNtoNio BraNdÃo da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 550, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNato cHaME rodriGUEs, 
técnico em telecomunicações, matrícula 734276, 15/09/2022 
a 15/09/2022, à Belém-Pa/Primavera/Belém-Pa, para vistoria 
de serviço de infraestrutura na estação de telecomunicações de 
Primavera. ordenador: ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 551, de 15 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) fEliPPE fErrEira lEvY, Gerente de 
divisão /divisão de infovias digitais, matrícula 73394, 15/09/2022 
a 15/09/2022, à Belém-Pa/Primavera/Belém-Pa, para vistoria de 
serviço de infraestrutura na estação de telecomunicações de 
Primavera. ordenador: ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo 
da costa - Presidente da Empresa de tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 853534
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 384/2022-seeL, de 09 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtáro dE Estado dE EsPortE E laZEr, fundamentado pela lei 
nº 6.215 de 28 de abril de 1999, alterada pela lei nº 6.879, de 29 de junho 
de 2006, publicada no doE nº 30.714 de 30/06/2006, coNcEdE, a servi-
dora lUciaNa costa dE carvalHo, matrícula nº 57233946/2, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, lotada neste órgão, licença para 
tratamento de saúde, no período de 05/07/2022 a 02/10/2022. ordena-
dor: NivaN sEtUBal NoroNHa

Protocolo: 853286
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 387/2022 – seeL, de 12 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006,
coNsidEraNdo o ofício nº 003/2022 – cPad de solicitação de prorrogação 
de prazo, elaborado pela Presidente do processo.
rEsolvE: art. 1º.: ProrroGar: Pad 001/2022, instaurado pela 
Portaria nº. 320/2022 – sEEl, de 19 de julho de 2022, publicada no doE 
nº. 35.052 de 20 de julho de 2022, por mais 60 (sessenta) dias, a contar 
do termo final do prazo original;
Art. 2º. Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação; 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;
sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr, dE 12 dE sEtEMBro dE 2022.
ordENador: NivaN sEtUBal NoroNHa.

Protocolo: 853158

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 563/2022/GGP/dPG, de 14/09/2022. 
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i e viii, da lei complementar nº 
054/2006 e art. 100 da Lei Complementar nº 80/1994; Considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 91/2014; considerando a Resolução 
CSDP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/1142810; RESOLVE: Art. 1º 
Revogar, com efeitos a contar de 01.09.2022, a gratificação de acumulação 
concedida ao defensor Público rafaEl da costa sarGEs, id. funcional 
55588712, referente à 2ª defensoria Pública do tribunal do Júri (10% do 
vencimento-base), com a consequente exclusão de seu nome da Portaria 
nº 561/2022/GGP/DPG, de 16.12.2021. Art. 2º Conceder gratificação 
de acumulação ao defensor Público alEX Mota NoroNHa, conforme 
discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a) PÚBLico 

(a)
MatrÍcULa

titULari-
dade/

desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

PerÍodo de
coNcessÃo

alex Mota 
Noronha 57176553

4ª defensoria 
Pública do tribu-

nal do Júri

2ª defensoria 
Pública do tribu-

nal do Júri

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso i 
da resolução do 
csdP nº 283, de 

16/11/2021.

01/09/2022 a 
19/12/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 853160
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 558/2022/GGP/dPG, de 13 de seteMBro de 2022.
considerando o PaE nº. 2022/1124356 -dPG, de 01/09/2022. rEsolvE: 
transferir a licença Prêmio do defensor Público faBiaNo dE liMa Nar-
ciso, id funcional 57231640/ 1, publicada no d.o.E 35.060 de 28 de 
julho de 2022, referente ao triênio 2013/2016, sendo de 08/09/2022 a 
07/10/2022,  que deverá ser usufruída no novo período de 31/10/2022 a 
29/11/2022. dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 853362
Portaria Nº 561/2022/GGP/dPG, de 14 de seteMBro de  2022
considerando o Processo nº. 2022/1184509 de 14/09/2022. rEsolvE: 
conceder 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao defensor Público rilKEr 
MiKElsoN dE olivEira viaNa, id funcional 5895993/ 1, referentes ao 
triênio (2017/2020), com fruição no período de 09/05/2022 a 07/06/2022. 
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
MoNica PalHEta fUrtado BElEM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 853381
Portaria Nº 555/22/GGP/dPG, de 12 de seteMBro de 2022.
considerando o afastamento de licença Prêmio do titular da coordena-
ção da regional de carajás - Marabá, solicitado e autorizado no Proces-
so nº 2022/934710, de 25/07/2022. considerando ainda o processo nº 
2022/1134741, de 03/09/2022, no qual indica a substituição para o perío-
do de gozo de licença Prêmio do titular. rEsolvE: dEsiGNar o defensor 
Público fraNcEliNo ElEUtErio da silva, id funcional 5895962/ 1, para 
responder pela coordenação da regional de carajás - Marabá, durante o 
afastamento de licença Prêmio do titular, defensor Público JosÉ EricK-
soN fErrEira rodriGUEs, id funcional 57234671/ 1, sendo o gozo no 
período de 12.09.2022 a 11.10.2022, assegurados os efeitos financeiros. 
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se;
Mônica Palheta furtado Belém dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 853372
.

diÁria
.

Portaria Nº 559/2022/GGP/dPG, de 14 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 2022/1137484;
rEsolvE: conceder diária de plantão defensorial aos servidores abaixo 
relacionados em razão da realização de Plantão:
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NoMe MatrÍcULa QUaNtidade/
MÊs PerÍodo do PLaNtÃo

adriaNa NUNEs NasciMENto 5926317 02(aGo) 27, 28/08/2022

GaBriElla dE cássia da silva 
aNsElMo 5926308 01(aGo) 13/08/2022

HidElfraN olivEira alvEs 57201688 02(JUl) 30, 31/07/2022

iNGrid loPEs farias 7565395 02(aGo) 20, 21/08/2022

iZoNEidE PiNto dE fraNÇa 
MarQUEs 5748755 03(aGo) 13, 14, 15/08/2022

lEtHicia Maria soUZa E silva 5901979 02(aGo) 20, 21/08/2022

Marcos cÉsar MoUra riBEiro 57192708 05(aGo) 06, 07, 13, 14, 15/08/2022

Marilda tavarEs dE PaUla 
olivEira 5631769 01(aGo) 13/08/2022

orlaNdo GUilHErME raMos dE 
fiGUEirEdo 5898364 02(aGo) 27, 28/08/2022

rENata dE cássia Brito 
fiGUEirEdo 5930428 03(aGo) 13, 14, 15/08/2022

rosElENE Maria loPEs dE 
Barros 3083276 01(aGo) 13/08/2022

MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 853125
 Portaria Nº 560/2022/GGP/dPG, de 14/09/2022. 
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 o disposto no artigo 7º, § 4º da Resolução CSDP nº 
299, de 07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão 
no âmbito da defensoria Pública, alterada pela resolução csdP nº 300, de 21 
de fevereiro de 2022; considerando a PORTARIA nº 21/2022, de 23 de março 
de 2022, a qual organiza e normatiza o pagamento do plantão defensorial aos 
membros Defensoria Pública do Pará; considerando o Processo Administrativo 
Eletrônico nº 2022/1137324; RESOLVE: Conceder diária de plantão Defensorial 
aos defensores abaixo relacionados em razão da realização de Plantão:

NoMe MatrÍ-
cULa

QUaNtidade/
MÊs PerÍodo do PaNtÃo

KEYla carvalHo dE alBUQUErQUE 
vascoNcElos dE olivEira 55589083 03(aGo) 13, 14, 15/08/2022

larissa MacHado silva NoGUEira 57190943 02(JUl) 23, 24/07/2022
lUciaNa alBUQUErQUE liMa 80845369 02(aGo) 06, 07/08/2022

lUciaNa tarcila viEira GUEdEs 57188160 02(aGo) 06, 07/08/2022
PaUlo roBErto silva avElar 3084710 03(aGo) 13, 14, 15/08/2022

rafaEl da costa sarGEs 5588712 02(aGo) 06, 07/08/2022

MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 853131
Portaria 1743/2022- da,15/09/2022. 
conceder 6 + 1\2, diária(s) aos defensores flavio cEsar caNcEla 
fErrEira, matrícula 80845945-1, EliaNa MaGNo GoMEs, matrícula 
57194429, alaN fErrEira daMascENo, matrícula 54190211, objetivo 
ProJEto cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a saNtarÉM, 
período 18/09/2022 a 24/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 853199
Portaria 1744/2022- da,15/09/2022. 
conceder 6 + 1\2, diária(s) aos servidores victor dE Barros rEis, 
matrícula 5950970, cargo assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, 
GaBriEla MacHado MoraEs dE soUZa, matrícula 5897040/3, cargo 
assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, MiKHail lENoir soUsa dos 
saNtos, matrícula 5930431, cargo assEssor JUrÍdico, lUiZE rUsso 
raMos aMoras, matrícula 5894393, cargo assEssora JUrÍdica dE 
dEfENsoria, lEticia saraiva MartiNs, matrícula 5925806, cargo 
assEssora JUrÍdica, objetivo ProJEto cidadaNia No cárcErE. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a saNtarÉM, período 18/09/2022 a 24/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 853204
Portaria 1745/2022- da,15/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores  MarcElo fraNca MENdEs, 
matrícula 57234558/1, cargo Motorista, MarcElo cardoso NaGaNo, 
matrícula 57176086, cargo aNalista dE dEfENsoria PÚBlica, objetivo 
rEaliZar vistoria tÉcNica Na sala da dEfENsoria No fÓrUM. 

fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocarEM-se de BElÉM a acará, período 15/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 853208
Portaria 1746/2022- da,15/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores sidNEY alMEida dos 
saNtos, matrícula 57212384, cargo tÉcNico dE dEfENsoria PÚBlica, 
MarcElo fraNca MENdEs, matrícula 57234558/1, cargo Motorista, 
objetivo rEaliZar vistoria tÉcNica No sistEMa dE rEfriGEraÇÃo 
da sala da dEfENsoria No fÓrUM dE iGaraPÉ-aÇU. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM 
a iGaraPÉ-aÇU, período 16/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 853531
Portaria 1747/2022- da,15/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores Maria do PErPEtUo 
socorro XaviEr dos saNtos , matrícula 5147166/2, cargo assistENtE 
social, lUis carlos dE alMEida rodriGUEs, matrícula 57211823, cargo 
Motorista, objetivo rEaliZar atENdiMENto PrEsENcial No PrEsÍdio 
EstadUal MEtroPolitaNo i E PrEsÍdio EstadUal MEtroPolitaNo 
ii. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a MaritUBa, período 13/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 853535
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 556/2022-GGP-dGP, de 13 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 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1012650.  rEsolvE: 
traNsfErir, o gozo de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
referente ao aquisitivo (2021/2022), da servidora Pública JUlia taMirEs 
fEitosa da silva, id. funcional: 5897754/ 5, concedida por meio da 
Portaria nº168-GGP-dPG, de 08/04/2022 publicada no doe nº 34.932 de 
13/04/2022, no intervalo de 30/05/2022 a 10/06/2022 - 12 dias e de 
13/09/2022 a 30/09/2022 – 18 dias. ficando agora transferido o gozo do 
segundo período para 01/11/2022 a 18/11/2022 - 18 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 853211
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 034/2019/tJPa. // 
Partes: tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa e a empresa UNiMEd 
BElÉM cooPErativa dE traBalHo MÉdico, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº. 04.201.372/0001-37. // objeto do contrato: contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço médico e ambulatorial. // origem: 
Pregão Eletrônico n° 034/tJPa/2019, processo Pa-Pro-2019/03453 // ob-
jeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses 
com reajuste e reequilíbrio do valor contratual, conforme negociação entre 
as partes. // vigência: início em 12/09/2022 e término em 11/09/2023. 
// valor Global atualizado:  r$ 49.685.212,51(quarenta e nove milhões,  
seiscentos  e  oitenta  e  cinco  mil,  duzentos  e  doze  reais  e cinquen-
ta  e  um centavos). // dotação orçamentária: funcionais Programáticas: 
02.302.1421.6844/ 8660;02.302.1421.6845/ 8661;02.302.1421.6846 / 
8662. Elemento de Despesa: 33.90.39; Fonte 0101; 0112; 0118. // Data 
da assinatura: 09/09/2022. // foro: Belém/Pa. // responsável pela assina-
tura: debora Moraes Gomes – secretária de administração. // ordenador 
responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário de Planejamento.

Protocolo: 853487

.

.

oUtras MatÉrias
.

Extrato da Ata de Registro de Preço nº. 032/2022/TJPA – Pregão 
052/2022/tJPa // triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará // objeto: 
para contratação de Empresa Especializada na Prestação de serviços de 
chaveiro em geral, com fornecimento de material para confecção de cha-
ves, conserto, substituição e abertura de fechaduras, com finalidade de 
atender as demandas do tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa, pelo 
período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências esta-
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belecidas no termo de referência, anexo i do edital. // Empresa: JUscENil-
toN dE JEsUs - JNiltoN, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 31.033.292/0001-
92, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, à rua conego Batista 
campos, nº 1463, casa c, cep: 66625-740, tel. (91) 98247-9330 /98540-
4077, e-mail: jniltonchaveiro@hotmail.com, classificada em primeiro lugar 
no certame // vigência: início em 08 de setembro de 2022 e término em 
08 de setembro de 2023// dotação orçamentária: Nota de reserva apoio: 
2022/546; Dotação Orçamentária: 2022/166 – Fundo de Reaparelhamen-
to do Judiciário Programa de trabalho: 02.122.1421.8670 – operaciona-
lização das ações administrativas do Poder Judiciário – apoio indireto à 
atividade Nota de Reserva 1º Grau: 2022/452; Dotação Orçamentária: 
2022/145 – fundo de reaparelhamento do Judiciário Programa de traba-
lho: 02.122.1421.8659 – operacionalização das ações administrativas do 
Poder Judiciário – 1º Grau Nota de reserva 2º Grau: 2022/510 dotação 
orçamentária: 2022/160 – fundo de reaparelhamento do Judiciário Pro-
grama de trabalho: 02.122.1421.8670 – operacionalização das ações ad-
ministrativas do Poder Judiciário – 2º Grau Elemento de despesa: 339030 
fonte de recursos: 01180 – rec. Prop. do fundo de reaparelhamento do 
Judiciário// data da assinatura: 08/09/2022 // responsável pela assina-
tura: débora   Moraes   Gomes – secretária de administração do tJPa// 
ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves santos – secretário de 
Planejamento.

Protocolo: 852187
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 012/2022/TCM-PA.
tiPo: Menor Preço Por lote
oBJEto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de organização, planejamento e realização de concurso público para 
o provimento de cargos efetivos de nível médio e superior do quadro de 
pessoal do tcM-Pa.
data dE aBErtUra da sEssÃo: às 08:00h do dia 30/09/2022.
local: site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil.
disPoNiBilidadE do Edital: Portal do tcM-Pa: www.tcm.pa.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil.
Belém-Pa, 16 de setembro de 2022.
lEoNardo rafaEl fErNaNdEs
Pregoeiro.

Protocolo: 853132
..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 39.184, de 15 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer n.º 449/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e Desempenho contido no Expediente nº 010898/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo HoriZoNtaL Por 

MereciMeNto

a contar 
de:

Cargo atual cl Nv
Cargo Enquadra-

mento
cl Nv

0101529
JUliaNa 

BorGEs dE 
caNtUária

auditor de controle 
Externo-Educacional-

tcE-ct-608
a 02

auditor de controle 
Externo-Educacio-
nal-tcE-ct-608

a 03 19/08/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853511

Portaria Nº 39.183, de 15 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer n.º 458/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e Desempenho contido no Expediente nº 010891/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo HoriZoNtaL 

Por MereciMeNto

a contar 
de:

Cargo atual cl Nv
Cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101528
JacKsoN 

cardoso 
rodriGUEs

auditor de controle 
Externo-direito-tcE

-ct-603
a 02

auditor 
de controle 

Externo-direito-
tcE-ct-603

a 03 19/08/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853502
Portaria Nº 39.177, de 14 de seteMBro de 2022.
a vice-Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer nº 066/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 015499/2022.
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL Ho-

riZoNtaL Por aNtiGUidade
a contar 

de:Cargo atual cl Nv
Cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101084
JosÉ rodriGo 

saNtaNa PiNHo

auditor de con-
trole Externo-Enge-

nharia civil
tcE-ct-603

B 01

auditor de 
controle Exter-
no-Engenharia 

civil
tcE-ct-603

B 02 04/09/2022

rosa EGidia crisPiNo calHEiros loPEs
vice-Presidente

Protocolo: 853151
Portaria Nº 39.185, de 15 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNsidEraNdo o Parecer n.º 456/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e Desempenho contido no Expediente nº 011288/2021;
r E s o l v E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por Merecimento, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo HoriZoNtaL Por 

MereciMeNto

a contar 
de:

Cargo atual cl Nv
Cargo Enquadra-

mento
cl Nv

0101532

aUrEa 
MaUra 
araÚJo 

BraNdÃo 
da costa

auditor de controle 
Externo-direito-tcE

-ct-603
a 02

auditor de contro-
le Externo-direito-

tcE-ct-603
a 03 23/08/2022

Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853522
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 39.178, de 15 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de
suas atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 32 /2022 da csa, protocolizado
sob o Expediente nº 016068/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr suprimento de fundos à servidora claUdia
adriaNa MENdEs saNtos, coordenadora de suprimento e almoxarifado, 
matrícula nº
0101180, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
valor do suprimento: r$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039
Programa de trabalho: 01032112262670000 - operacionalização das
ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do
período de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do tribunal de contas do Estado do Pará,
em 15 de setembro de 2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853273

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.160, de 15 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o Memo. nº 036/2022 – GaB. csMdc, protocolizado sob 
o Expediente nº 015094/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar a conselheira substituta MilENE dias da cUNHa, matrícula 
nº 0101024, para participar do “Evento alusivo aos 30 anos da associação 
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON”, em Manaus 
– Ma, concedendo-lhe 02 (duas) diária e ½ (meia), para o período de 13 
a 15-09-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853342
Portaria Nº 39.157, de 15 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 026/2022 – GaB.coit, protocolizado 
sob o Expediente nº 014268/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo senhor conselheiro odiloN iNácio tEiXEi-
ra, matrícula nº 0101025, para participar do “Evento alusivo aos 30 anos 
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON” 
em Manaus - aM, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ meia para o período 
de 13 a 14-09-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853340
Portaria Nº 39.164, de 15 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o Memo. nº 035/2022 – GaB. clct, protocolizado sob o 
Expediente nº 015383/2022,
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo senhor conselheiro lUis da cUNHa tEiXEi-
ra, matrícula nº 0100828, para participar do “Evento alusivo aos 30 anos 
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON” 
e do “I Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas do Brasil” em Manaus 
– Ma, concedendo-lhe 04 (quatro) diária e ½ (meia), para o período de 13 
a 17-09-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853332
Portaria Nº 39.098, de 14 de seteMBro de 2022.
a vice-Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo o Memorando nº 088/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 014571/2022.
r E s o l v E:
i - dEsiGNar os servidores abaixo relacionados para participarem do “Pro-
grama de Interiorização: Conversando com o Controle Interno”, que ocor-
rera no município de santarém/Pa:

coNseLHeiro/ 
serVidor MatrÍcULa carGo Per Íodo diÁrias

lUis da cUNHa 
tEiXEira 0100828 conselheiro 31-08 a 02-09-

2022
02(duas) e ½ 

(meia)

MilENE dias da cUNHa 0101024 conselheira substituta 31-08 a 03-09-
2022

03(três) e ½ 
(meia)

odiloN iNácio 
tEiXEira 0101025 conselheiro 31-08 a 02-09-

2022
02(duas) e ½ 

(meia)
fErNaNdo dE castro 

riBEiro 0101639 conselheiro 01 a 02-09-2022 01(uma) e ½ 
(meia)

JUlival silva rocHa 0101026 conselheiro substituto 31-08 a 03-09-
2022

03(três) e ½ 
(meia)

roBENil silva costa  0100416 agente auxiliar de 
serviços Gerais

28-08 a 02-09-
2022

05(cinco) e ½ 
(meia)

daNiEl MEllo 0101396 conselheiro substituto 31-08 a 02-09-
2022

02(duas) e ½ 
(meia)

Elias aNtÔNio dE al-
BUQUErQUE cHaMMa 0101422 Procurador 31-08 a 03-09-

2022
03(três) e ½ 

(meia)
Edvaldo fErNaNdEs 

dE soUZa 0101397 conselheiro substituto 31-08 a 03-09-
2022

03(três) e ½ 
(meia)

aNdrÉa MartiNs 
cavalcaNtE  0695368 auditor de controle 

Externo
31-08 a 03-09-

2022
03(três) e ½ 

(meia)

dioNE cÉlia GUi-
MarÃEs  0100212

chefe da assessoria 
de cerimonial relações 

institucionais

28-08 a 03-09-
2022

06(seis) e ½ 
(meia)

carlos cÉsar silva 
GoMEs  0100236 auditor de controle 

Externo
31-08 a 03-09-

2022
03(três) e ½ 

(meia)
Márcia NaZarÉ silva 

Bitar 0101642 chefe de Gabinete de 
conselheiro 01 a 02-09-2022 01(uma) e ½ 

(meia)
rafaEl larEdo MEN-

doNÇa 0101097 auditor de controle 
Externo

31-08 a 03-09-
2022

03(três) e ½ 
(meia)

diEGo assUNÇÃo 
BorGEs 0100928 assistente de trans-

porte
28-08 a 02-09-

2022
05(cinco) e ½ 

(meia)
raPHaEl BorGEs rEis 

E silva 0101099 auditor de controle 
Externo

31-08 a 02-09-
2022

02(duas) e ½ 
(meia)

alciMara BarcEllos 
da coNcEiÇÃo 0101794

chefe da assessoria de 
comunicação e relações 

Públicas

31-08 a 02-09-
2022

02(duas) e ½ 
(meia)

PaUlo sÉrGio fErrEi-
ra dE soUZa  0100219 auxiliar técnico de 

controle Externo
30-08 a 02-09-

2022
03(três) e ½ 

(meia)
lEaNdra NaZarÉ ros-

sY tHoMÉ Bitar 0101232 assessor adminis-
trativo

30-08 a 02-09-
2022

03(três) e ½ 
(meia)

WANTUIL ESTEVÃO DE 
soUZa filHo

 
0101241 assistente de trans-

porte
31-08 a 02-09-

2022
02(duas) e ½ 

(meia)

KassYa lEssa BEN-
GtsoN 0101550 diretora da Escola de 

contas
31-08 a 02-09-

2022
02(duas) e ½ 

(meia)
EvElYN cristiNa fEr-
rEira dE aQUiNo 0101804 auditor de controle 

Externo
31-08 a 02-09-

2022
02(duas) e ½ 

(meia)
Maria cristiNa PiNa 

GalvÃo MaUÉs 0695483 assessor técnico de 
controle Externo

31-08 a 02-09-
2022

02(duas) e ½ 
(meia)

rodriGo fErrEira 
liMa  0100662

assistente de 
cerimonial e relações 

institucionais

31-08 a 02-09-
2022

02(duas) e ½ 
(meia)

Jairo MacEdo soarEs 0101066 auxiliar técnico de 
controle Externo

30-08 a 02-09-
2022

03(três) e ½ 
(meia)

ii – coNcEdEr aos servidores dioNE cÉlia GUiMarÃEs, matrícula nº 
0100212 e PaUlo sÉrGio fErrEira dE soUZa, matrícula nº 0100212, 
acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor das diárias, por prestarem 
assessoria à Presidente no “Programa de interiorização: conversando com 
o Controle Interno”, em Santarém/PA, no período de 31-08 a 02-09-2022.
rosa EGidia crisPiNo calHEiros loPEs
vice-Presidente

Protocolo: 853156
Portaria Nº 39.077, de 14 de seteMBro de 2022.
a vice-Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo os ofícios de nº 116/2022 e nº 142/2022/2022 – 
atricoN, protocolizado sob os Expedientes de nº 010064/2022 e nº 
012041/2022.
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora MoNiQUE HElEN cravo soarEs farias, auditor 
de controle Externo, matrícula nº 0101712, para participar da “visita téc-
nica da comissão de Garantia de Qualidade-MMd- tc, como integrante, no 
TCE-MG” em Minas Gerais/PA, concedendo-lhe 03 (três) diária e ½ (meia) 
para o período de 28 a 31-08-2022.
rosa EGidia crisPiNo calHEiros loPEs
vice-Presidente

Protocolo: 853162
.

FÉrias
.

Portaria Nº 39.181, de 15 de seteMBro de 2022.
Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições,
coNsidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado 
do Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 
2011;
coNsidEraNdo o Memorando nº 093/2022-GaB da Presidência, de 13 de 
setembro de 2022, protocolizado sob o Expediente nº 016036/2022,
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r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do conselheiro ciPria-
No saBiNo dE olivEira JUNior, matrícula nº 0100673, deferidas para 
os períodos de 14-09 a 13-10-2022 e de 14-10 a 12-11-2022.
Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente

Protocolo: 853328

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, ciPriaNo saBiNo dE 
olivEira JUNior, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o senhor rai-
MUNdo faro BittENcoUrt, (cPf: XXX.315.792-XX), Prefeito à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo TC/507766/2016, que trata 
do recurso de reconsideração impetrado contra decisão contida no acór-
dão nº 54.308 de 11.12.2014, relativo a Prestação de contas da PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE MaGalHÃEs Barata,  referente ao convênio saGri 
Nº. 074/2008, 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 comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, em cumprimento ao 
disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal de contas do Estado 
do Pará, comunico o senhor raiMUNdo NoNato Brito, (cPf: XXX.552.
712-XX), Presidente em exercício à época, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo tc/524116/2019, que trata da Prestação de contas do 
siNdicato dos traBalHadorEs Nas iNdÚstrias MEtalÚrGicas, ME-
cÂNicas E dE MatErial ElÉtrico do Estado do Pará, referente ao 
convênio sEastEr Nº 034/2012, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tEiXEira, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal 
de contas do Estado do Pará, comunico o senhor JEová viEira dE aGUiar, 
(cPf: XXX.730.788-XX), Prefeito à época, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do 
Processo tc/506785/2016, que trata da Prestação de contas da PrEfEitUra 
MUNiciPal dE saNtaNa do araGUaia,  referente ao convênio sEPlaN Nº. 
027/2012 e termos aditivos, 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 comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, em cumprimento ao dis-
posto no art. 215 do regimento interno do tribunal de contas do Estado do 
Pará, comunico a senhora Maria dE NaZarÉ dos saNtos tavarEs, (cPf 
XXX.811.552-XX), Presidente à época, para que, no prazo de quinze (15) dias 
a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Pro-
cesso n° tc/519884/2017, que trata da Prestação de contas da associaÇÃo 
dos MoradorEs E ProdUtorEs da Nova BrasÍlia saNto EXPEdito, 
referente ao convênio sEastEr Nº 014/2013, 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 comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro substituto, daNiEl MEllo, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico o senhor JosÉ riBaMar MoNtEiro 
carvalHo, (cPf: XXX.873.432-XX), Prefeito à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justifi-
cativas nos autos do Processo tc/519298/2014, que trata da tomada de 
contas instaurada na PrEfEitUra MUNiciPal dE MaraPaNiM, referente 
ao convênio sEdUc Nº 108/2012 e termos aditivos, o qual poderá ser con-
sultado 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 comunicação de audiência 

será recebida, EXclUsivaMENtE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro substituto, daNiEl MEllo, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal 
de contas do Estado do Pará, comunico o senhor sÉrGio HidEKi HiU-
ra, (cPf: XXX.134.352-XX), Prefeito à época, para que, no prazo de quin-
ze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas 
nos autos do Processo tc/519323/2014, que trata da tomada de contas 
instaurada na PrEfEitUra MUNiciPal dE saNto aNtÔNio do taUá, re-
ferente ao convênio sEdUc Nº 182/2012, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PORTAL DO JURISDICIONADO” do TCE-PA, no ende-
reço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o senhor aNtÔNio PEGo, 
(cPf: XXX.033.637-XX), Prefeito à época, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo tc/500049/2019, que trata da Prestação de contas da 
PrEfEitUra MUNiciPal dE GoiaNÉsia do Pará, referente ao convênio 
sEPlaN/fdE nº 166/2014, 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 comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, 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
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio tEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o senhor EdilsoN dias 
BotElHo, (cPf: XXX.506.992-XX), Prefeito à época, na pessoa de seu 
advogado dr. MaNoEl GoMEs MacHado JUNior – oaB/Pa 9295 (cPf: 
XXX.641.232-XX), para que, no prazo de quinze (15) dias a partir des-
ta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo 
tc/500553/2018, que trata do recurso de reconsideração interposto pelo 
Ministério Público de contas do Estado do Pará contra o acórdão nº 56.838 
de 20.06.2017, que trata da tomada de contas instaurada na PrEfEitUra 
MUNiciPal dE itaitUBa, referente ao convênio sEPlaN Nº 396/2000, o 
qual poderá ser consultado mediante acesso ao “Portal do JUrisdicio-
NADO” do TCE-PA, no endereço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresenta-
ção-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENtE, 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: 853320
o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em ses-
são Ordinária de 13 de julho de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.362
(Processo tc/509852/2016)
assunto: aPosENtadoria
requerente: triBUNal dE coNtas do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
impedimento: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art. 178 do regi-
mento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
4.º inciso i, da resolução n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290, 
do ritcE/Pa, c/c o art. 485, iv, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de aposentadoria consubstanciado na Portaria 
n.º 31.256, de 05/08/2016, em favor de adelelmo José Maciel leal, no 
cargo de auxiliar técnico de controle Externo – administrativo tcE-
ca-401, classe d, Nível 4, em vista de seu falecimento.
acÓrdÃo N.º 62.363
(Processo tc/522614/2018)
assunto: aPosENtadoria.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP n.º 2135, de 18/06/2018, em favor de 
cleuza divino Moreira, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na 
secretaria de Estado de Educação.
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acÓrdÃo N.º 63.364
(Processo tc/007678/2021)
assunto: aPosENtadoria.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
1)deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado na Portaria 
aP n.º 853, de 07/04/2021, em favor de Maria das dores Jaques castro, 
no cargo de Professor classe Especial, Nível H, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;
2)Recomendar o Instituto de Gestão Prefidenciária do Estado do Pará para 
que observe atentamente os campos do sistema fiscalis ao realizar o ca-
dastro dos documentos correspondentes, de modo a evitar novos equívo-
cos e possível tumulto processual.
acÓrdÃo N.º 63.365
(Processos tc/004661/2022, tc/004848/2022, tc/005029/2022,
tc/007746/2021, tc/007918/2021 e tc/010673/2021)
assunto: aPosENtadorias.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo tc/004661/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 621, de 11/03/2021, em favor de doNacione Brito alvEs, na função de 
Servente Referência I, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/004848/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1.273, de 14/05/2021, em favor de JaNira do socorro rEis 
da silva, na função de Escrevente datilógrafo referência iii, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/005029/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 780, de 31/03/2021, em favor de EliENE BEZErra lEal, na função de 
Escrevente Datilógrafo Ref. III, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/007746/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 222, de 22/01/2021, em favor de cristiNa dE JEsUs liMa 
NasciMENto, na função de servente, lotada na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará;
Processo tc/007918/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 163 de 19/01/2021, em favor de valdoviNa dos saNtos PiNHEiro, na 
função de Servente, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/010673/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 0103, de 06/01/2020, em favor de Maria vilMa Maia da silva, no 
cargo de agente de Portaria, lotada na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.366
(Processo tc/532237/2017)
assunto: aPosENtadoria.
requerente: assemblÉia legislativa do Estado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstan-
ciado no decreto n.º 2665, de 10/10/2017, em favor de EliZaBEtH loPEs 
lisBÔa, no cargo de técnico legislativo – código e Nível Pl.al.102, do 
Quadro de Provimento Efetivo da assembleia legislativa do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.367
(Processo tc/523889/2011)
assunto: aPosENtadoria
requerente: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria nº 84, de 29.06.2011, em 
favor de fraNcisco assis PErEira, no cargo de auxiliar de administração 
MP–aUd–201–c–v, lotado no Ministério Público do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.368
(Processo tc/512442/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: HosPital oPHir loYola
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, 
de 26 de abril de 2012, deferir excepcionalmente os registros dos atos de 
Admissão de Servidores Temporários firmados entre o HOSPITAL OPHIR 
loYola – rodriGo JosÉ saraiva dE Barros, iZaBEla dE soUZa Por-
tal, PatrÍcia fErrEira NUNEs, Karla ÉriKa soUsa lisBoa, carla 
dE NaZarÉ BENJaMiN da silva MarQUEs, tÂNia ciBElE soUZa dE 
alMEida, Maria JosEtE carvalHo da silva, faBrÍcio tavarEs dos 
saNtos, tHalita MariaNa GoNÇalvEs da silva e  lUciaNa cUNHa 
aBrEU dE frEitas.
acÓrdÃo Nº. 63.369
(Processos tc/506598/2017 e tc/522616/2011)
assunto: PENsÕEs civis
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 

unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/506598/2017 - Pensão consubstanciada na Portaria Ps nº 
1251, de 02.06.2014, em favor de lUciEtE cUNHa dE soUsa, dependente 
do ex-segurado Eliseu Rosa de Sousa; e
Processo tc/522616/2011 - Pensão consubstanciada na Portaria Ps nº 
4039, de 06.01.2011, em favor de HEliaNa fErrEira PiNto, dependente 
do ex-segurado antônio carlos trindade Pinto.
acÓrdÃo Nº. 63.370
(Processo tc/503369/2018)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado 
na Portaria Ps nº 2671, de 30/09/2013, em favor de GilsoN costa 
olivEira, dependente da ex-segurada Elizabete da silva oliveira.
acÓrdÃo N.º 63.371
(Processos tc/513781/2018, tc/517217/2018, tc/517636/2018 
e tc/522625/2018)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/513781/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria n.º 
2837, de 17.07.2012, em favor de fátiMa dE NaZarÉ coÊlHo, no cargo 
de Professor Assistente PA-A, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo tc/517217/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2284, de 25.08.2010, em favor de Maria HElENa cardoso da 
silva, no cargo de Professor ad-3 GEP-M-401 ref. iX, lotada na secretaria 
de Estado de Educação;
Processo tc/517636/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n.º 
1518, de 19.04.2018, em favor de aNGEla Maria lEal da silva, no cargo de 
Professor Classe II, Nível F, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo tc/522625/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
RET AP n.º 3154, de 25.09.2018, que retificou a PORTARIA AP n.º 2045, de 
08.06.2018, em favor de MailsoN loPEs MacEdo, na função de Professor 
classe Especial, nível l, lotado na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.372
(Processo tc/519405/2018)
assunto: rEforMa
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na Portaria rE n.º 2029, de 07.06.2018, em favor do cabo PM JosivaN 
dE castro silva, pertencente ao efetivo do 16º Batalhão de Polícia 
Militar (altamira).
acÓrdÃo Nº. 63.373
(Processo tc/009556/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal em favor 
de: isaBElE Batista dE lEMos, aprovada em concurso Público realizado 
pelo Ministério Público de contas do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.374
(Processos tc/005965/2022 e tc/005973/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de servidor tempo-
rário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ANA LÚCIA 
BoNfiM rodriGUEs e Maria EMÍlia aNdradE dos saNtos.
acÓrdÃo N.º 63.375
(Processo tc/500385/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012;
1. Deferir os registros dos Atos de Admissão de Servidores Temporários firma-
dos entre o iNstitUto dE GEstÃo PrEvicENciária do Estado do Pará- 
MaYra crisla da crUZ Bastos, PaUla KaroliNa GoNÇalvEs Gaia, isa-
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BElla dE olivEira BEcHis, rafaEla lavarEda dE olivEira, dENis vE-
rÍssiMo da lUZ assUNÇÃo, daNiElE MoraEs fiGUEirEdo, EvaNissoN 
da silva costa JUNior, HElEN PatrÍcia aBrEU dos saNtos, sÉrGio 
roBErto da silva liMa e alEsaNdriNa EsPiNosa MarGalHo.
2. recomendar ao iGEPrEv que promova o apostilamento do termo aditivo 
de cada contrato para fazer constar remissão ao(s) dispositivo(s) da lc n° 
131/2020, bem com o novo concurso prossiga em suas fases, dada urgên-
cia para regularização da questão de pessoal da autarquia.
acÓrdÃo N.º 63.376
(Processo tc/502370/2013)
assunto: PENsÃo civil
requerente: triBUNal dE coNtas dos MUNicÍPios do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil, consubstanciado 
na Portaria n.º 0061, de 15.01.2013, em favor de aNaMaria dE 
olivEira Matos e cHarBEl HaGE saadE JÚNior, dependente do ex-
segurado charbel Hage saade.
acÓrdÃo N.º 63.377
(Processo tc/005938/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servido-
res Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚ-
Blica – victor aUGUsto GrEcia coUtiNHo, daYaNa Marilia MocBEl 
vEloso, octavio viEira KisHi, MarloN olivEira vEra, faBiola cas-
tElo BraNco PUtY, GaBriEla saMPaio PErEira alvEs, tHais MariNs 
MoraEs BENJaMiM e lUiZ aUGUsto caMPos alMEida.
acÓrdÃo Nº. 63.378
(Processo tc/516677/2018)
assunto: adMissÃo dE PEssoal coNcUrsado
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de: Gilda rEis soarEs e ilcÉlia dE soUsa MiraNda, aprovadas 
em concurso Público realizado pela secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.379
(Processo tc/503962/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErviÇos PÚBlicos
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanimemen-
te, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo 
único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 26 de abril de 2012:
1 - deferir excepcionalmente os registros dos atos de admissão de ser-
vidores Temporários, firmados entre a AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CON-
trolE dE sErviÇos PÚBlicos – JoElsoN raMos dE QUEiroZ, dJEaN 
dos saNtos cHaGas, Marcos silva olivEira, affoNso ElEUtErio 
rocHa JUNior, PEdro fErrEira dos saNtos, adolfo Maia da costa 
JUNior e EliEl NassaU fErrEira soarEs alENcar.
2 - recomendar à arcoN que realize, com a brevidade possível, concurso 
público para provimento de cargos de sua estrutura administrativa.
acÓrdÃo N.º 63.380
(Processo tc/519881/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas rENato cHavEs
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servi-
dores Temporários, firmados entre o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS 
rENato cHavEs – aNtÔNio adoNilsoN cUNHa dE soUsa, Maria do 
socorro do NasciMENto da silva, adriaNa rodriGUEs da silva, 
carlENE do socorro MoNtEiro liMa e JEssica fErrEira da silva.
acÓrdÃo N.º 63.381
(Processos tc/004020/2022 e tc/005967/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidores temporários 
firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – MAINOMI DA 
coNcEiÇÃo soarEs tEMBÉ e valdiNa NasciMENto da silva.
acÓrdÃo Nº. 63.382
(Processo tc/500622/2018)
assunto: PENsÃo civil.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 

unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na Portaria Ps nº 0693, de 03/07/2017, em favor de 
aNa JUlia fiGUEirEdo da triNdadE, dependente do ex-segurado Paulo 
Guilherme Barreto da trindade.
acÓrdÃo N.º 63.383
(Processo tc/519940//2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: HosPital oPHir loYola
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidores 
Temporários firmados entre o HOSPITAL OPHIR LOYOLA – DAIA POLIAN-
NE PErEs HaUssElEr, JoÃo carlos PiNa saraiva filHo, aNNaNda 
BarBosa GUEdEs, JUliaNa costa carvalHo, aNtoNio aBEl PortEla 
NEto, JoNatHaN lorraN PiNto rodriGUEs, tiaGo BEZErra MacHa-
do, Márcio JosÉ dos saNtos PErEira, victor aNGElo alvEs da 
crUZ saNtos e carMEN lÚcia do EsPÍrito saNto saNtaNa.
acÓrdÃo N.º 63.384
(Processo tc/004022//2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de servidor tempo-
rário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e JAINARA 
PErEira da silva.
acÓrdÃo N.º 63.385
(Processo tc/534390/2017)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso ii e 
parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012:
i – deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciada na Portaria 
AP nº. 0018, de 02/01/2017, retificada pela PORTARIA ALT AP nº. 840, de 
23/08/2017 e Portaria rEt aP nº. 2.541, de 03/08/2018, em favor de 
aUGUsto cEsar Gil cardoso, no cargo de investigador de Polícia civil, 
Classe “D”, lotado na Polícia Civil do Estado do Pará;
ii – recomendar ao iGEPrEv que proceda a alteração, por apostilamento, 
da fundamentação constitucional do ato de aposentadoria em análise com 
o reenquadramento na regra do art. 1º, inciso II, alínea “a” da Lei Comple-
mentar nº 51/1985, não havendo a necessidade de reenvio de novo ato a 
esta corte de contas.
acÓrdÃo Nº. 63.386
(Processos tc/000056/2022 e tc/003642/2022)
assunto:  PENsÕEs EsPEciais
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão, refe-
rentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/000056/2022- Pensão Especial consubstanciada no decreto 
n.º 2.097, de 21.12.2021, em favor de Natália lUiZa MartiNs doUra-
do QUEiroZ, NicollE loUisE doUrado dE QUEiroZ, loaN EMaNUEl 
DE OLIVEIRA QUEIROZ, PETHALLA PINHEIRO RODRIGUES e EWERTON 
lUaN dE liMa fErrEira QUEiroZ, dependentes do ex-invetigador da 
Polícia Civil Wanglay Wallax Lima de Queiroz;
Processo tc/003642/2022 - Pensão Especial consubstanciada no decreto 
n.º 2.174, de 14.02.2022, em favor de flávia coNsolaÇÃo fErNaNdEs, 
dependente do ex-segurado PM ivanildo santos de freitas.
acÓrdÃo Nº. 63.387
(Processo tc/004571/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas rENato cHavEs
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival da silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81/2012, deferir o registro do ato de admissão de servidor temporário 
firmado entre o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES e 
rafaEl MoraEs rosa da cUNHa.
acÓrdÃo N.º 63.388
(Processo tc/503940/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErviÇos PÚBli-
cos do Estado do Pará
Proposta de decisão vencida: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§3º, do regimento interno)
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acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por maio-
ria, e nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEi-
ra, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, os 
registros dos Atos de Admissões de Servidores Temporários firmados entre a 
aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNtrolE dE sErviÇos PÚBlico do Estado 
DO PARÁ – SHEYZIANE NOBRE PORTILHO, WAGNER CÉSAR RABELO COSTA, 
EdMilsoN alvEs saNcHEs, aNtÔNia adriEllE raBElo do NasciMENto 
dE soUsa, MarcElla fUrtado XaviEr, ÉriKa HaYaNE rEis BorGEs E 
silva, Patricia olivEira frEirE, Marcos alEXaNdrE silva dE soUZa, 
victor lisBoa fEio e MarlUcE rodriGUEs.
acÓrdÃo Nº. 63.389
(Processos tc/007673/2021 e tc/007682/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§3º, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria 
abaixo identificados:
Processo tc/007673/2021 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 324, de 05.02.2021, em favor de ElZa vEiGa da costa, na função de 
Agente de Artes Práticas, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública; e
Processo tc/007682/2021 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 394, de 12.02.2021, em favor de silvaNo dos saNtos loBato, na 
função de Agente de PORTARIA, lotado na Secretaria de Estado de Educação;
2. recomendar ao instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção social 
do Estado do Pará – iGEPPs que observe atentamente, na remessa dos 
documentos atinentes a processos de registro de atos de aposentadoria a 
este tribunal, os campos próprios do sistema fiscalis, com vistas a evitar 
falhas na instrução processual.
acÓrdÃo N.º 63.390
(Processos tc/512431/2020, tc/519942/2020 e tc/521106/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: HosPital oPHir loYola
relator: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheira odiloN iNácio tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, os registros dos atos 
de Admissão de Servidores Temporários firmados entre o HOSPITAL OPHIR 
loYola – sHYrlEY Maria fErrEira dE MoUra, EliNa silva dE soU-
Za, rUtH clEa Batista XaviEr BarBosa, EriKa cristiNa dE araÚJo 
GoNÇalvEs BEZErra, NatalY carvalHo aYrEs, aNa PaUla MoNtEiro 
cavalcaNtE, cristiNa tErEZa Brito, daNiElE silvaNa dos saNtos 
olivEira, GlEidsoN BrUNo PiNHEiro da coNcEiÇÃo, dÉBora MoN-
tEiro carNEiro, fraNciENE alvEs PErEira liMa, ioNE araÚJo Bor-
GEs, Maria vaNildE dos saNtos, aNa Maria dos saNtos carvalHo, 
sHEila dos rEis dE soUZa, rosiMEirE fErrEira rodriGUEs, Mari-
ZEtE araÚJo dE Brito, tErEZa cilENE saNtos dE liMa, EBE cristiNa 
liMa GoNÇalvEs, sUElY trocolis BorGEs saNtos, laNNa KariME 
lEal dE castro, alEssaNdra dE NaZarÉ corrÊa dE carvalHo, aNa 
flávia GUiMarÃEs raMos, raÍssa PErEira dE toMMaso, arlissoN 
MACEDO RODRIGUES, FABIO DA SILVA WANMEYL, RENATO AUGUSTO 
PESSOA REIS, CELIA REGINA SANTOS EWERTON, CRISLENE CAMPOS MI-
raNda e JosÉ GlEiffsoN liMa da silva.
acÓrdÃo Nº. 63.391
(Processo tc/530231/2017)
assunto: aPosENtadoria
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizadora da decisão:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aP nº 0014, de 02/01/2017, 
em favor de Maria UBiracY da costa Kalif, no cargo de delegado, 
Classe “D”, lotada na Polícia Civil do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.392
(Processo tc/522691/2018)
assunto: aPosENtadoria
requerente: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da 
lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, registrar o ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria ato n° 177, de 28/09/2018, 
em favor de MarGarEtH PUGa cardoso siNiMBU, no cargo de Promotora 
de Justiça de 3ª Entrância, pertencente ao quadro do Ministério Público do 
Estado do Pará.

acÓrdÃo N.º 63.393
(Processo tc/517272/2018)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril 
de 2018, art. 290 do ritcE/Pa e art. 485, iv, do código de Processo 
civil, extinguir, sem resolução do mérito, o processo que trata do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aP nº 132, de 11/01/2011, 
em favor de áGUEda lUZia fErrEira dos saNtos, no cargo de Professor 
ad-2, lotada na secretaria de Estado de Educação, tendo em vista o 
falecimento da interessada.
acÓrdÃo N.º 63.394
(Processo tc/517335/2017)
assunto: rEforMa
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
reforma consubstanciado na Portaria rE n.º 1363, de 23.11.2016, em 
favor do 3º sargento PM NiltoN MElo da silva, pertencente ao quadro 
de inativos da corporação, transferido para reserva remunerada.
acÓrdÃo N.º 63.395
(Processo tc/521505/2010)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, § 3.º, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil, consubstanciado na Portaria Ps n.º 0012, de 02.01.2009, 
em favor de fraNcisco diNiZ coElHo NoroNHa e lUaNa aMaNaJás 
NoroNHa, dependentes da ex-segurada Marilene amanajás Noronha.
acÓrdÃo N.º 63.396
(Processo tc/531530/2017)
assunto: rEforMa
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art. 191, § 3.º, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 03 de abril 
de 2018, e art. 290 do ritcE/Pa, c/c o art. 485, iv, do código de Processo 
civil, extinguir, sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento 
dos autos, o processo que trata do ato de reforma, consubstanciado na 
Portaria rE n.º 0670, de 20/06/2017, em favor do cabo PM sErGio 
aUGUsto MiraNda MarGalHo, pertencente ao 14º Batalhão de Polícia 
Militar do Pará, em razão do falecimento do interessado.
acÓrdÃo N.º 63.397
(Processos tc/507982/2018 e tc/508420/2018)
assunto: PENsÕEs civis
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, § 3.º, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
de Pensão Civil, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/507982/2018: Pensão consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0001, de 02.01.2018, em favor de EliaNa silva da crUZ PaUla 
e cláUdia cHrYslaNE da crUZ PaUla, dependentes do ex-segurado 
Cláudio de Araújo Paula; e
Processo tc/508420/2018: Pensão consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0230, de 02.01.2018, em favor de JUliEta NasciMENto BarBosa, 
dependente do ex-segurado carlos alberto Barbosa.
acÓrdÃo N.º 63.398
(Processo tc/513516/2017)
assunto: aPosENtadoria
requerente: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará
relator: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 
191, § 3.º, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado no ato n.º 067, de 03.04.2017, em favor de Maria da 
coNcEiÇÃo PiNa dE carvalHo, no cargo de técnico Biblioteconomista 
atc-c-iv, lotado no Ministério Público do Estado do Pará.
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acÓrdÃo N.º 63.399
(Processos tc/004133/2022, tc/004501/2022, tc/004854/2022,
tc/005112/2022, tc/010299/2021 e tc/012260/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos 
de Aposentadoria, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/004133/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2.115, de 02.09.2019, em favor de fraNcisco osMar loUrEiro 
dE olivEira, na função de Motorista, lotado na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará;
Processo tc/004501/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1.090, de 28.04.2021, em favor de Marialda Batista da silva, na 
função de Agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo tc/004854/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1.404, de 24.05.2021, em favor de Maria assUNÇÃo farias 
fErrEira, na função de auxiliar de disciplina, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;
Processo tc/005112/2022: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n.º 
513, de 26.02.2021, em favor de Maria dos aNJos carNEiro dE liMa, na 
função de Agente de PORTARIA, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/010299/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 547, de 18.02.2020, em favor de EliZaBEtE lUcia fiGUEirEdo 
Batista, na função de copeiro, lotada na fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará; e
Processo tc/012260/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 998, de 13.07.2020, em favor de Maria alBErtiNa dos saNtos 
GoNÇalvEs, na função de técnica de laboratório, lotada na secretaria de 
Estado de saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 63.400
(Processos tc/007992/2021, tc/009731 e tc/013962/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: BaNco do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81 de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de siMara talita BENtEs XaviEr, Márcio fErNaNdo 
MENdEs lEal, MarcElo rocHa olivEira, lEYaNY MaYara NoGUEira 
NoroNHa tErra, daNNY aNdErsoN sENa fErrEira, ElENilsoN dE 
MoraEs soUsa, lUcas ricardo assis da costa, tHiaGo foNsEca 
siQUEira aNtÔNio JosÉ silva dE soUZa, daNiElE NasciMENto dos 
saNtos, lEilsoN MarQUEs lEartH, darliElEN da silva GoMEs e 
aNNa PaUla roGiNol MarQUEs, aprovados em concurso público realiza-
do pelo BaNco do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.401
(Processos tc/502151/2018, tc/512262/2017 e tc/516430/2018)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚ-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo tc/502151/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 0174, de 14.01.2015, em favor de Gilberto de oliveira souza, no 
cargo de consultor Jurídico do Estado, classe ctE-ii, lotado na secretaria 
de Estado de Agricultura;
Processo tc/512262/2017: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2273, de 26.08.2014, em favor de Gracil santos sousa domingues, 
no cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo tc/516430/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 2.240, de 02.09.2013, em favor de clarice castanha de souza, no cargo 
de Professora assistente Pa-a, lotada na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 63.402
(Processo tc/511930/2017)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§3º do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aP nº 0756, de 16/04/2015, 
em favor de JUracEMa fErrEira da silva, no cargo de Professor classe 
iii, lotada na secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 63.403
(Processos tc/512464/2020, tc/519944/2020 e tc/521108/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: HosPital oPHir loYola
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira (art. 191, 
§3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de servidores 
Temporários firmados entre o HOSPITAL OPHIR LOYOLA –  BRUNO SÉRGIO 
vilHENa do NasciMENto, aliNE cristiNE Passos dE soUZa, aNtÔNio 
dE Matos liMa NEto, faBio vidal MoriYa, tatiaNE laMarÃo viEira 
dE Graaf, rafaEl JardiM da Motta corrÊa PiNto, KarEN MarGarE-
tE viEira da silva fraNco, cElYcE aGrassar da silva, GracE KEllY 
CABRAL DOS SANTOS, WILTON FABRÍCIO ALVES DA SILVA, ADRIA JULIANE 
castro liMa, cláUdia aNdrEa Brito farias dE olivEira, Maria da 
PaZ fErrEira dE carvalHo, adriaNE Maria MiraNda lEal, MicHEllY 
PortilHo dE olivEira, faBiaNE olivEira dE QUEiroZ, rENata PaUla 
MENdEs, carlos alBErto NEGrÃo MaUÉs, BrUNo costa coElHo, PaU-
la fErrEira da silva e ciNtHYa da silva PitMaN.
acÓrdÃo Nº. 63.404
(Processo tc/526430/2010)
assunto: rEcUrso - EMBarGos dE dEclaraÇÃo
Embargante: iraN ataÍdE dE liMa, ex-Prefeito do Município de Moju
advogado: aNdrÉ raMY PErEira Bassalo – oaB/Pa nº 7930
Decisão Embargada: ACÓRDÃO nº. 47.700, de 10/08/2010
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, conhecer 
os presentes Embargos de declaração interpostos pelo sr. iraN ataÍdE dE 
liMa, ex-Prefeito Municipal de Moju, e, no mérito, dar-lhe provimento, com 
efeitos infringentes, para modificar o ACÓRDÃO nº 47.700/2010, julgando 
regulares com ressalva as contas de sua responsabilidade, excluindo 
as multas aplicadas, uma vez que houve a devolução do valor glosado, 
devidamente corrigido, afastando o dano ao erário.
acÓrdÃo Nº. 63.405
(Processo tc/005806/2022)
assunto: rEcUrso - aGravo rEGiMENtal
agravante: sra. carla lEdo rEis
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento nos arts. 77, 
iX, 98 e 99, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, conhecer 
do recurso administrativo interposto pela sra. carla lEdo rEis e, no 
mérito, dar-lhe provimento, para que seja reconhecido nos assentos fun-
cionais da servidora, o direito ao período de  90 (noventa) dias a título de 
licença-prêmio, exclusivamente, para o gozo futuro e oportuno referentes 
aos triênios 2011-2014 (30 dias), 2014-2017 (60 dias), uma vez que se 
tratam de períodos não laborados nesta corte de contas.
o tribunal Pleno do tribunal de contas do Estado do Pará, em sessão or-
dinária de 20 de julho de 2022, tomou a seguinte decisão:
acordÃo Nº. 63.407
(Processo tc/523399/2020)
assunto:  representação com pedido de medida cautelar, formulada pela em-
presa cs Brasil frotas ltda, em face da secretaria de Estado de admi-
nistração Penitenciária do Estado do Pará (sEaP/Pa), tendo como objeto su-
postas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 012/2020 – sEaP/Pa.
relator:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1°, 
inciso Xvii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, conhecer 
da representação formulada pela empresa cs Brasil frotas ltda e, no 
mérito, julgá-la improcedente, em face da perda de objeto, determinando 
seu arquivamento.
acordÃo Nº. 63.408
(Processo tc/520574/2020)
assunto:  representação com pedido de medida cautelar, formulada pela Empre-
sa spacecomm Monitoramento s/a, em face da secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária do Estado do Pará (sEaP/Pa), tendo como objeto supostas 
irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2020 – sEaP/Pa.
relator:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1°, 
inciso Xvii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, conhecer 
da representação formulada pela empresa sPacEcoMM MoNitoraMENto 
s/a e, no mérito, julgá-la improcedente, em face da perda de objeto, de-
terminando seu arquivamento.
acÓrdÃo Nº. 63.409
(Processo tc/537853/2017)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio sEdUc nº. 068/2016
responsável/interessado:  srs. Paulo seÉgio rodrigues titan e Pedro coe-
lho da Mota filho e Prefeitura Municipal de castanhal.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1- Julgar regulares as contas de responsabilidade dos srs. PaUlo sErGio 
rodriGUEs titaN e PEdro coElHo da Mota filHo, Ex-gestores Munici-
pais de castanhal, no valor de r$ 1.015.179,26 (um milhão, quinze mil, cento 
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e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), e dar-lhes plena quitação;
2- recomendar a sEdUc que dê especial atenção à obrigatoriedade da 
fiscalização e acompanhamento dos convênios atuais e futuros, de forma 
minudente e circunstanciada em todas as suas fases e os correspondentes 
laudos – expedidos imediatamente após o término de sua vigência – es-
pelhem objetivamente a efetiva realização de tal encargo em tempo hábil, 
ou seja, durante o período de execução da avença, a fim de que se confira 
plena concreção ao disposto na resolução tcE/Pa nº 13.989/1995, sob 
pena de sujeição, especialmente, à responsabilização solidária pela aplica-
ção dos recursos estabelecida em seu art. 2º.
acÓrdÃo N.º 63.410
(Processo tc/501360/2010)
assunto: PENsÃo civil - rEtificaÇÃo
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Retificação de Pensão, 
consubstanciado na PORTARIA RET PS n° 1.953 de 26.08.2020, retificadora 
da Portaria Ps nº 504, de 03/08/2009, em favor de doMiNGas da 
costa soUZa, ElaNE da costa soUZa, EliNEtE da costa soUZa e 
EliNilsoN da costa soUZa, dependentes do ex-segurado EvaNdro 
alMEida dE soUZa.
acÓrdÃo N.º 63.411
(Processo tc/507573/2009)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, consubstanciado 
na Portaria aP n.º 2105, de 01.08.2008, em favor de antonia Maria tavares 
da silva, na função de Professor assistente Pa-a, ref. i, lotada na secretaria 
de Estado de Educação e declarar nulo os termos do acÓrdÃo nº 61.438, de 
31/03/2021, com base no princípio da autotutela.
acÓrdÃo Nº. 63.412
(Processo tc/521102/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciári do Estado do Pará
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso i, 
parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 de abril de 2012:
1. deferir excepcionalmente os registros dos contratos de admissão de 
servidores temporários firmado entre o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDEN-
ciária do Estado do Pará – rosEMarY cUrsiNo MoUra MaGNo, aNa 
raQUEl PErEira carvalHo, rEiNaldo carNEiro dE olivEira, JUlia-
Na MoraEs dE alcÂNtara, Klissa NorlEN MoNtE vErdE sarMENto, 
GlEYsoN carlos saNtiaGo MoraEs, Maria fraNciElMa fErrEira dE 
farias, aNtÔNio MaGNo alvEs araÚJo, sHirlEY aNdradE dE castro 
CRAVEIRO e GEOVANE GLEYSON DA SILVA SARMENTO;
2. recomendar ao iGEPrEv que apresente o planejamento para realização do novo 
concurso para provimento dos cargos efetivos vagos em seu quadro de pessoal.
acÓrdÃo Nº. 63.413
(Processo tc/015624/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal em 
favor de valdEcir fUrtado da costa, tHaYsE MoNtEiro ModEsto, 
lUiZ alEXaNdrE cardoso arGolo, MÔNica satiro dos saNtos e 
MariaNa PaNtoJa rodriGUEs, aprovados em concurso público realizado 
pela sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
acÓrdÃo Nº. 63.414
(Processo tc/009599/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir excepcionalmente o registro do contrato de 
admissão de servidor temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO e PRARPRAMRE KWYRYTI KAIPEITI.
acÓrdÃo Nº 63.415
(Processo tc/525637/2013)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81 
de 26 de abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciado 
na Portaria aP nº 2593, de 20/06/2012, em favor de Maria HosaNa 
costa rodriGUEs BraGa, no cargo de Professor classe ii, Nível J, lotada 
na secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 63.416
(Processo tc/502799/2013)
assunto: Prestação de contas do HosPital rEGioNal dE caMEtá, refe-
rente ao exercício financeiro de 2012.
responsável: JoÃo Batista silva NUNEs
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar rEGUlarEs coM rEssalva as contas de responsabilidade do 
sr. JoÃo Batista silva NUNEs (cPf: ***750.232-**), ex-diretor do 
Hospital regional de cametá, no valor de r$ 10.647.945,51(dez milhões, 
seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e 
cinquenta e um centavos);
2) recomendar ao Hospital regional de cametá, que:
2.1) Programe adequadamente as compras serviços indispensáveis à con-
secução de suas atividades institucionais, para realizar, com devida ante-
cedência, os procedimentos licitatórios pertinentes, observando o princípio 
da anualidade do orçamento (art. 2°, caput, da lei n° 4.320/64), de modo 
a evitar dispensa de licitação decorrente da falta de planejamento;
2.2) abstenha-se da prática de fracionamento de despesa, evitando reali-
zar sucessivas contratações sem licitação, que tenham objetos de natureza 
idêntica/similar, cujo somatório ultrapasse o limite legalmente estabelecido 
para dispensar procedimento licitatório (art. 24, II, da Lei n° 8.666/93);
2.3) adote medidas preventivas de controle, que visem evitar ocorrência de im-
propriedades irregularidades, objetivando resguardar o Patrimônio Público; e
2.4) fortaleça a unidade de controle interno através de capacitação per-
manente, de forma a torná-lo mais atuante junto aos diversos setores do 
órgão em observância ao disposto nos arts. 159 e 160 do ritcE/Pa.
acÓrdÃo N.º 63.417
(Processo tc/503968/2014)
assunto: Prestação de contas do 9º cENtro rEGioNal dE saÚdE - saN-
TARÉM, referente ao exercício financeiro de 2013.
responsáveis: raiMUNdo NoNato colarEs caMarGo e EliaNE caldas 
dE MiraNda
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, in-
ciso ii, c/c o art.  61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar rEGUlarEs coM rEssalva as contas de responsabilidade do 
sr. raiMUNdo NoNato colarEs caMarGo JUNior (cPf: ***.745.312-
**), período de 11.11 a 31.12.2013, no valor de r$ 253.573,00 (duzen-
tos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e três  reais), e da sra. 
EliaNE caldas dE MiraNda (cPf: ***.974.932-**), período de 01.01 a 
10.11.2013, no valor de r$ 2.276.934,35(dois milhões, duzentos e seten-
ta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), 
ex-diretores do 9º centro regional de saúde - santarém e
2) recomendar ao controle interno do 9º centro regional de saúde - san-
tarém que, tomando por base as falhas detectadas, atue de forma mais 
efetiva na avaliação atos de gestão, oferecendo, assim, o suporte neces-
sário aos atos de gestão.
acÓrdÃo N.º 63.418
(Processo tc/508282/2018)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP n.º 0741, de 01.02.2012, em favor de 
JosÉ Maria rodriGUEs dos saNtos, no cargo de Professor colaborador, 
Nível superior, lotado na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.419
(Processo tc/510303/2017)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP n.º 1098, de 03.06.2015, em favor de 
Maria dE NaZarÉ PaNtoJa, no cargo de Professor classe Especial, Nível 
f, lotada na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.420
(Processo tc/509070/2018)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciado na Portaria nº 0022, de 02/01/2018, em favor de lUcY 
PEdrEira costa, dependente do ex-segurado lauro santiago costa.
acÓrdÃo Nº. 63.421
(Processos tc/001988/2022 e tc/005966/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, inciso 
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i e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidores temporá-
rios firmados entre SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - JOSÉ NAIR DA 
coNcEiÇÃo crUZ e rodriGo da coNcEiÇÃo soarEs tEMBÉ.
acÓrdÃo N.º 63.422
(Processo tc/015653/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  iNstitUto dE tErras do Pará
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, in-
ciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012:
1 - deferir, excepcionalmente, os registros dos atos de admissão de ser-
vidor Temporário firmados entre o INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – CI-
BElE liMa dE soUsa, rodriGo ricHard dE liMa rodriGUEs, aliNE 
fErNaNdEs aMoriM, JUscEliNo GoNÇalvEs PalHEta, tatiaNE BarBa-
rEllY sErra soUZa Morais, aliNE NoroNHa costa, rosiNEidE Mar-
cos dE saNtaNa, adriaNo aNastácio cardoso GoMEs, NatHalia 
CAROLINE CORDOVIL RIBEIRO e RUBIA CARLA RIBEIRO DANTAS;
2 – determinar ao itErPa para que, promova até 30 de junho de 2023 concur-
so público para o provimento de cargos de sua estrutura administrativa e que 
correspondam à sua necessidade rotineira e cotidiana, sob pena de multa pelo 
descumprimento e demais responsabilizações previstas na legislação pertinente;
3 – determinar à sEcEX que monitore o cumprimento das determinações 
feitas ao itErPa.
acÓrdÃo N.º 63.423
(Processo tc/519941/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  HosPital oPHYr loYola
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de servidores tem-
porários firmados entre o HOSPITAL OPHYR LOYOLA – LEDA GISELE LEAL 
fEio GoMEs, Maria da GlÓria rocHa do NasciMENto, cátia cris-
tiNa GoMEs rodriGUEs, MarilUcE do socorro PErEira da silva, 
EliaNEtE costa da lUZ vEras, allaN KardEc dos saNtos ataÍdE, 
JaNE do socorro dos saNtos BarBosa, lUciaNa aNdradE dE aMo-
riM, JoaNa GoUvEia alfaia sErrÃo e aNtoNiEl rodriGUEs riBEiro
acÓrdÃo N.º 63.424
(Processo tc/521104/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, e nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir, excepcionalmente, os registros do ato de admissão 
de Servidor Temporário firmado entre o INSTITUTO DE GESTÃO PREVI-
dENciária do Estado do Pará – Mário sErGio BEZErra NoGUEira, 
ALINNE LOPES DA SILVA, WASHINGTON NAPOLEÃO EUFRÁZIO, NAYARA 
viaNa riBEiro, saMara soUsa da silva crUZ, sÉrGio caMPos oli-
vEira, rENaN EdUardo soarEs rodriGUEs, sUElEN caMila PErEira 
E silva, taiNaH Prata Prata e HErivElto lUiZ MENdEs dE soUsa.
acÓrdÃo N.º 63.425
(Processo tc/522050/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas rENato cHavEs
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidores 
Temporários firmados entre o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO 
cHavEs – arlEN MartiNs BraGa e tÚlio lEMos olivEira.
acÓrdÃo N.º 63.426
(Processo tc/522997/2018)
assunto: aPosENtadoria
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciada na Portaria aP nº 1268, de 03/04/2018, em favor de 
PaUlo roBErto dE olivEira alvEs, no cargo de Professor classe ii, 
Nível E, lotado na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.428
(Processo tc/005028/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Pessoal em favor 
de adriaNo MariNHo dE JEsUs, aprovado em concurso público realizado 
pela secretaria de Estado de Educação do Pará.

acÓrdÃo N.º 63.429
(Processo tc/009611/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado da EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de servidor tempo-
rário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e VALNICE 
rodriGUEs dos saNtos tEMBE.
acÓrdÃo N.º 63.430
(Processo tc/521373/2011)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEdUc n.º 261/2009 
e termo aditivo.
responsável/interessado: cristiaNo Barros da silva e coNsElHo Es-
colar da Escola EstadUal dE ENsiNo MÉdio E ProfissioNaliZaNtE 
irMÃ alBErtiNa lEitÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art. 191, § 3.º, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. cris-
tiaNo Barros da silva, ex-coordenador do conselho Escolar da Escola 
Estadual de Ensino Médio e Profissionalizante Irmã Albertina Leitão, no va-
lor de r$ 91.607,68 (Noventa e um mil, seiscentos e sete reais e sessenta 
e oito centavos), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.431
(Processos tc/517895/2018 e tc/519347/2018)
assunto: rEforMas.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa.
formalizador de decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art.191, § 3°, do ritcE/Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de reforma, 
referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/517895/2018: reforma consubstanciada na Portaria n.º 
1330, de 09.04.2018, em favor do 3º sargento BM aNtoNio carlos 
da silva loBo, pertencente ao efetivo do 20º Grupamento de Bombeiro 
Militar do Pará (Mosqueiro); e
Processo tc/519347/2018: reforma consubstanciada na Portaria n.º 
1004, de 12.03.2018, em favor do 3º sargento PM claUdioNor GoMEs 
dos saNtos, pertencente ao efetivo do 23º Batalhão de Polícia Militar 
(Parauapebas).
acÓrdÃo N.º 63.432
(Processo tc/004577/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  iNstitUto dE tErras do Pará
Proposta de decisão vencida: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§2º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro lUÍs da cUNHa 
tEiXEira, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 
35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1 – deferir, excepcionalmente, os registros dos atos de admissão de ser-
vidor Temporário firmados entre o INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – RO-
BErto MaGNo da silva, vaN GlaUco sarraf MoraEs, carlos EdU-
ardo rENdEiro dE olivEira, raQUEl cristiNa carvalHo da costa, 
JoÃo fEliPE da silva MartiNs, lEoN Brasil corUMBa, faBio ro-
BErto dos rEis MoNtEiro, tHaMYrEs MarQUEs da silva, caMila 
CONTENTE VERBICARO e LUIS FELIPE DE OLIVEIRA FORO;
2 – determinar ao itErPa que adote procedimentos para realização de 
concurso público até 30 de junho de 2023.
acÓrdÃo N.º 63.433
(Processos tc/502200/2011, tc/508477/2011, tc/509630/2011, tc/ 
516660/2017, tc/517095/2017, tc/517140/2011, tc/c/517150/2011 
e tc/520847/2011)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art.191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos abaixo discriminados:
Processo tc/502200/2011 – Pensão cívil consubstanciada na Portaria 
Ps n.º 900, de 01/07/2010, em favor de Marcos adriaNo taBosa da 
SILVA e LETICIA JULIANE DA SILVA, dependentes da ex-segurada Michely 
Gonzaga da Silva;
Processo tc/508477/2011– Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps n.º 624, de 01/06/2010, em favor de NaZarÉ corrÊa Batista, 
dependente do ex-segurado Vicente de Paula de Jesus Batista;
Processo tc/509630/2011– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 602, de 01/06/2010, em favor de Maria dE liMa MoraEs, dependente 
do ex-segurado Manoel Ferreira de Moraes;
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Processo tc/516660/2017 – Pensão cívil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0393, de 01/04/2015, em favor de JosiaNE saNtos dE araGÃo dE 
MENEZEs e Maria EdUarda dE araGÃo dE MENEZEs, dependentes do 
ex-segurado Gleivan Wendel Moreira de Menezes;
Processo tc/517095/2017– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0036, de 02/01/2014, em favor de  rUtH GoNÇalvEs PaMPloNa, 
dependente do ex-segurado Francisco de Assis Figueiredo Pamplona;
Processo tc/517140/2011– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 3336, de 08/11/2010, em favor de Maria HElENa PErEira dias e 
JOÃO PEREIRA DIAS, dependente do ex-segurado João Dias Barbosa;
Processo tc/517150/2011 – Pensão cívil consubstanciada na Portaria 
Ps n.º 159, de 12/01/2011, em favor de lElY dorado roca dE JEsUs, 
dependente do ex-segurado Antenor Pereira de Jesus;
Processo tc/520847/2011 – Pensão cívil consubstanciada na Portaria Ps 
n. 2892, de 24/09/2010, em favor de EdilÉia MoNica silva fErrEira, 
EricK fErNaNdo fErrEira dos saNtos, flávia daNYEllE fErrEira 
dos saNtos e JHoNNatHa rafaEl do Ó fErrEira dos saNtos, 
dependentes  do ex-segurado raimundo Pinto dos santos.
acÓrdÃo Nº. 63.434
(Processo tc/509091/2016)
assunto: PENsÃo civil
requerente: triBUNal dE coNtas do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
impedimento: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art.178 do ritcE/Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1. deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciado na Portaria 
n.º 31.288, de 19/07/2016, em favor de Márcia dE fátiMa alvEs 
MadEira, e na Portaria n.º 31.289, de 19/07/2016, para inclusão no 
rateio da pensão, KaMillY vitÓria sacraMENto MadEira, dependentes 
do ex-servidor dionísio Nascimento Madeira.
2. recomendar ao tribunal de contas do Estado do Pará – tcE/Pa que 
proceda a retificação, por apostilamento, do nome da filha do ex-segurado, 
visto que a Portaria foi publicada com erro de digitação no sobrenome, 
constando “Kamilly Vitória Sarmento Madeira” quando deveria ser “Kamilly 
Vitória Sacramento Madeira”.
acÓrdÃo N.º 63.435
(Processos tc/004569/2021, tc/519896/2020, tc/519906/2020,
tc/519908/2020, tc/519933/2020 e tc/521098/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente:  fUNdaÇÃo dE atENdiMENto socioEdUcativo do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inc. i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81 de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão 
de servidores temporários firmados entre a FUNDAÇÃO DE ATENDIMEN-
to socioEdUcativo do Pará – EldEr otávio saNtos aGUiar, JosÉ 
carlos fErrEira lira, cElioNEi soUsa NasciMENto, Maria da coN-
cEiÇÃo dE olivEira BElo, saBriNa scHErEr, altEME Brito dE aQUi-
No, rai viEira dE aQUiNo, raUl dE JEsUs fErrEira PErNa, david 
WILKER ALMEIDA DOS SANTOS, DILENE SIQUEIRA DE SOUSA OLIVEIRA, 
carlos aUGUsto da silva saNtos, alEXaNdrE saMPaio BEZErra, 
EdNaN Marcos da costa PErEira, lEiliaNE Batista fErrEira, sa-
loMÃo saNtos dE soUZa, doUGlas dos saNtos NEGrÃo JUNior, 
fraNKliN tavarEs tEiXEira, tadEU JUNior soUZa dE liMa, Elvis 
soUZa alMEida, dEilsoN dE soUZa MacHado, JoÃo carlos fiGUEi-
rEdo saldaNHa, EditH dE JEsUs Matos, carlos alBErto aMaral dE 
olivEira JUNior, dEisE da silva saNtos dos Passos, oscar JosÉ 
dos saNtos riBEiro, rEMildo raMos PiNto, aNa lÚcia do rosário 
fErrEira, carla YasMiNE castro GoMEs, ivaNir dE olivEira soU-
to, raQUEl cardoso MENEZEs, JEffErsoN XaviEr dE sá BarBosa, 
aNtÔNio fáBio riBEiro da silva, lUiZ aUGUsto da silva alcÂN-
tara, silvio dE soUZa soarEs, JosÉ carlos Matos do Patroci-
NIO, WANDSON JUNIOR DA SILVA SOUTO, JORGE LUÍS DA SILVA JUNIOR, 
JarElE alvEs torrEs, JÂNio alvEs BarBosa, lUiZ carlos MENdEs 
Bastos, lidiaNNE cristiNa dos aNJos Barata, MarcElo silva E 
silva, GilfraNK soUsa NUNEs, rafaEl caMPos corrÊa, rafaEl da 
silva corrÊa aMaral, diÓGENEs PErEira dE soUsa, fraNcisco dE 
liMa soUsa, silvEira MartiNs rEis, JosÉ riBaMar liMa salEs, HEr-
NaNdEs dE liMa PriMo, JÚlio cEZar MElo da silva, lUiZ do so-
corro Batista dE fiGUEirEdo, GErMaNo cÉsar rEBElo dE soUsa, 
carlos costa da silva, JorGE da silva BarBosa, GUstavo NUNEs 
siQUEira, JorGE lUiZ BarBosa PirEs, MaUro BoBErto sastrE loBa-
to, raiMUNdo EvEraM rodriGUEs e Maria rosEli da silva saNtos.
acÓrdÃo Nº 63.436
(Processo tc/014752/2021)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na Portaria aP n.º 2.386, de 01.10.2020, 
em favor de Maria dE NaZarÉ da silva fraNÇa, no cargo de servente, 
lotada na secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo Nº. 63.437
(Processo tc/513050/2015)
assunto: rEforMa
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador de decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art.191, 
§ 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
reforma consubstanciada na Portaria alt rE n.º 2518, de 29.09.2014, 
em favor do soldado PM JaiME aNtÔNio dE olivEira soUsa, pertencente 
ao efetivo da companhia de comando e serviço do QcG.
acÓrdÃo N.º 63.438
(Processo tc/527041/2011)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEsPa n.º 110/2008
responsável/interessado:  JosÉ davi Passos e PrEfEitUra MUNiciPal 
dE XiNGUara
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento no artigo 56, inciso i, c/c o at. 60 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. 
JosÉ davi Passos, Ex-Prefeito do Município de Xinguara, no valor de r$-
50.000,00 (cinquenta mil reais), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.439
(Processo tc/511967/2016)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEdaP n. 037/2015.
responsável/interessado:  sr. HErBErt KoJi YaMaNaKa e siNdicato 
dos ProdUtorEs rUrais dE saNta iZaBEl do Pará E saNto aNtÔ-
Nio do taUá.
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. HErBErt KoJi YaMa-
NaKa, Ex- diretor do sindicato dos Produtores rurais de santa izabel do 
Pará e santo antônio do tauá, no valor total de r$ r$50.000,00 (cinquenta 
mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.440
(Processo tc/501464/2016)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEPlaN n. 058/2014.
responsável/interessado:  srª. cátia PatrÍcia fErrEira e PrEfEitUra 
MUNiciPal dE áGUa aZUl do NortE.
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do srª. cátia PatrÍcia 
fErrEira, Prefeita à época do Município de água azul do Norte, no valor 
de r$ r$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.441
(Processo tc/510829/2016)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio sEPof n. 012/2013.
responsável/interessado:  sr. JoÃo clEBEr dE soUZa torrEs e PrEfEi-
tUra MUNiciPal dE sÃo fEliX do XiNGU.
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. JoÃo clEBEr dE 
soUZa torrEs, Prefeito à época do Município de são felix do Xingu, no 
valor de r$ r$80.000,00 (oitenta mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.442
(Processo tc/012182/2022)
assunto: rEcUrso - EMBarGos dE dEclaraÇÃo
Embargante: lUZiaNE cravo silva
advogados:  adriaNo BorGEs da costa NEto - oaB/Pa nº 23.406
 dENis da silva farias - oaB/Pa nº 11.207
decisão Embargada: acÓrdÃo nº. 63.046, de 31/05/2022
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no 
art. 1º, inciso XX, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
conhecer e dar provimento com efeitos infringentes aos de Embargos de 
declaração, para reformar a decisão consubstanciada no acÓrdÃo nº 
58.702/2019 e julgar regulares com ressalva as contas do 6º cENtro 
rEGioNal dE ProtEÇÃo social dE BarcarENa - exercício de 2010, de 
responsabilidade da sra. lUZiaNE cravo silva, Ex-diretora e excluir a 
multa anteriormente aplicada.
resoLUÇÃo Nº. 19.425
(Processo tc/500297/2019)
assunto:  representação formulada pelo MiNistÉrio PÚBlico/9ª Pro-
Motoria dE JUstiÇa (coMarca dE saNtarÉM), tendo por objeto apurar 
locação de imóvel para funcionamento da secretaria de Estado de saúde 
Pública/9ª crs/stM.
relator:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JÚNior
rEsolvEM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 153 
e 154 do ritcE/Pa, converter o presente processo em tomada de contas 
Especial, com a finalidade de analisar o mérito processual, e dando-se 
ciência aos interessados

Protocolo: 851482
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ANEXO III - LDO art. 58 R$-1.000,00

Regime Cargo Qtd. Venct/Sal. Gratific. Pessoais Outras Out. Vant. TOTAL
CONSELHEIROS

CONSELHEIRO 6 212.773,32 51.378,44 52.391,09 9.929,42 0,00 326.472,27

TOTAL CONSELHEIROS 6 212.773,32 51.378,44 52.391,09 9.929,42 0,00 326.472,27
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto 4 134.756,44 0,00 0,00 0,00 0,00 134.756,44

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 4 134.756,44 0,00 0,00 0,00 0,00 134.756,44
REG. JURIDICO UNICO

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR DE GABINETE 4 25.810,40 56.490,96 904.446,64 10.999,41 645,26 998.392,67
Assessor T. C. Externo 8 62.550,85 70.855,12 989.804,28 57.441,86 3.138,96 1.183.791,07
Auditor C. E. A. B. Dados 1 5.455,24 7.091,81 2.072,99 0,00 545,52 15.165,56
Auditor C. E. A. Médica 1 4.897,24 6.366,42 1.003,94 0,00 1.699,77 13.967,37
Auditor C. E. A. Segurança 1 5.044,17 6.557,43 479,20 0,00 504,42 12.585,22
Auditor C. E. A. Sistemas 11 68.486,29 92.461,30 282.746,90 0,00 8.918,78 452.613,27
Auditor C. E. A. Suporte 3 18.777,39 24.410,61 39.036,94 0,00 4.956,17 87.181,11
Auditor C. E. A. Urbanismo 2 10.209,84 13.272,79 2.182,10 0,00 2.041,97 27.706,70
Auditor C. E. Administração 11 68.025,06 83.174,74 520.998,12 10.622,74 4.975,53 687.796,19
Auditor C. E. 1 4.897,24 9.794,49 1.395,71 0,00 489,72 16.577,16
Auditor C. E. 2 9.509,20 12.361,96 0,00 0,00 950,92 22.822,08
Auditor C. E. 2 9.509,20 12.361,96 507,16 0,00 1.204,50 23.582,82
Auditor C. E. C. Atuariais 1 4.754,60 6.180,98 0,00 0,00 0,00 10.935,58
Auditor C. E. C. Contábeis 28 186.747,57 230.217,30 2.009.984,32 105.198,07 17.658,58 2.549.805,84
Auditor C. E. 1 4.897,24 6.366,42 1.469,17 0,00 979,45 13.712,28
Auditor C. E. 1 4.754,60 6.180,98 0,00 0,00 475,46 11.411,04
Auditor C. E. Design 1 4.754,60 6.085,51 903,37 0,00 475,46 12.218,94
Auditor C. E. Direito 29 174.731,33 210.340,09 1.287.720,35 56.392,82 24.988,51 1.754.173,10
Auditor C. E. E. Civil 9 56.212,25 68.517,77 514.887,99 6.478,07 5.311,94 651.408,02
Auditor C. E. E. Elétrica 1 4.754,60 6.180,98 903,37 0,00 475,46 12.314,41
Auditor C. E. E. S. Ambiental 3 14.553,37 18.919,39 3.890,55 0,00 7.189,81 44.553,12
Auditor C. E. Economia 5 24.352,14 31.657,80 10.869,03 7.490,60 5.050,25 79.419,82
Auditor C. E. Educacional 1 4.754,60 6.125,45 1.901,84 0,00 950,92 13.732,81
Auditor C. E. Elétrica 1 4.754,60 6.180,98 1.355,06 0,00 475,46 12.766,10
Auditor C. E. Estatística 1 4.754,60 6.180,98 1.806,75 0,00 475,46 13.217,79
Auditor C. E. 1 4.754,60 6.180,98 1.426,38 0,00 950,92 13.312,88
Auditor C. E. 1 5.044,17 4.237,11 453,98 0,00 0,00 9.735,26
Auditor C. E. Procuradoria 4 21.517,13 27.972,28 6.442,03 0,00 2.627,17 58.558,61
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 1.355,06 0,00 475,46 12.766,10
Auditor C. Externo- 4 19.018,40 24.609,81 3.629,34 0,00 2.377,30 49.634,85
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 1.806,75 0,00 950,92 13.693,25
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 950,92 5.883,82 950,92 18.721,24
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 2.139,57 0,00 475,46 13.550,61
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 451,69 5.931,37 475,46 17.794,10
Total: 154 1.209.585,28 1.149.617,74 6.651.412,59 276.368,18 103.861,89 9.390.845,68

NIVEL MEDIO
Analista A. C. Externo 23 159.632,98 130.487,44 1.960.038,71 51.843,36 8.133,56 2.310.136,05
Auxiliar T. C. E. Administrativo 31 188.277,12 90.208,86 1.568.007,91 33.070,48 19.872,45 1.899.436,82
Auxiliar T. C. E. Informática 13 70.400,79 33.654,42 177.111,12 4.661,52 5.217,95 291.045,80
Motorista 10 37.183,21 50.060,63 636.977,76 15.068,46 731,02 740.021,08
Total: 77 455.494,10 304.411,35 4.342.135,50 104.643,82 33.954,98 5.240.639,75

NIVEL FUNDAMENTAL
Agente A. S. Administrativos 9 31.678,53 11.633,19 194.813,90 5.501,26 2.118,78 245.745,66
Agente A. S. Gerais 15 43.070,00 25.338,21 255.315,11 7.767,29 14.379,74 345.870,35
Agente V. Zeladoria 3 10.337,34 9.303,60 41.750,88 0,00 4.755,18 66.147,00
Total: 27 85.085,87 46.275,00 491.879,89 13.268,55 21.253,70 657.763,01

TOTAL REG. JURIDICO UNICO 248 1.402.635,49 1.448.925,65 11.433.036,00 384.351,13 159.070,57 14.828.019,00
CEDIDOS

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC LEGISLATIVO 1 6.545,57 11.782,03 225.747,83 4.382,29 0,00 248.457,72
Auditor C. E. C. Contábeis 1 5.016,11 4.454,59 2.841,21 0,00 494,95 12.806,86
Auditor C. E. Direito 1 4.897,24 4.407,52 465,24 0,00 489,72 10.259,72
Chefe G. M. (. T. PM/BM) 1 22.475,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22.475,62
ESPECIALISTA E. C. I 1 5.355,06 4.563,69 13.701,72 0,00 1.839,74 25.460,21
Seção A. O. (. M. PM/BM) 1 16.856,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16.856,71
Seção P. C. I.  (Ten.-Cor. ou Major 1 16.856,72 0,00 0,00 0,00 0,00 16.856,72
Seção S. (. M. PM) 1 15.274,16 0,00 0,00 0,00 0,00 15.274,16
Servidor Requisitado Nv. Médio 2 19.380,77 9.919,04 208.687,78 0,00 3.982,94 241.970,53
Servidor Requisitado Nv. Superior 7 33282,2 32331,28 419317,97 8863,11 475,46 494270,02
Total: 17 145.940,16 67.458,15 870.761,75 13.245,40 7.282,81 1.104.688,27

NIVEL MEDIO
Corpo Op. (Sold/Cabo/Sarg/Subt.) 26 62.233,60 0,00 3.511,44 1.620,66 0,00 67.365,70
NAO CADASTRADO 1 0,00 0,00 44.820,00 0,00 0,00 44.820,00
Servidor Requisitado Nv. Médio 4 14.224,08 0,00 85.522,32 0,00 355,60 100.102,00
Total: 31 76.457,68 0,00 133.853,76 1.620,66 355,60 212.287,70

NIVEL FUNDAMENTAL
Agente A. S. Gerais 1 2.581,59 0,00 903,56 0,00 0,00 3.485,15
Total: 1 2.581,59 0,00 903,56 0,00 0,00 3.485,15

TOTAL CEDIDOS 49 224.979,43 67.458,15 1.005.519,07 14.866,06 7.638,41 1.320.461,12

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 4 19.018,40 15.214,72 21.879,20 0,00 0,00 56.112,32
AUDITOR DE CONTROLE 9 42.791,40 34.233,12 75.837,14 992,21 8.788,33 162.642,20
Total: 13 61.809,80 49.447,84 97.716,34 992,21 8.788,33 218.754,52

NIVEL MEDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 16.202,69 14.119,48 11.515,48 3.356,27 0,00 45.193,92
TÉC PROCESSAMENTO DE 3 12.937,89 0,00 5.822,04 0,00 0,00 18.759,93
TÉCNICO AUX CONTROLE 9 35.030,62 0,00 16.119,38 4.078,08 0,00 55.228,08
Total: 19 64.171,20 14.119,48 33.456,90 7.434,35 0,00 119.181,93

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS 1 2.087,74 0,00 417,55 0,00 0,00 2.505,29
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS 14 25.124,68 2.871,40 11.503,52 897,31 9.055,36 49.452,27
Total: 15 27.212,42 2.871,40 11.921,07 897,31 9.055,36 51.957,56

TOTAL 47 153.193,42 66.438,72 143.094,31 9.323,87 17.843,69 389.894,01
CARGOS COMISSIONADOS

CARGOS COMISSIONADOS
NIVEL SUPERIOR

NS-01 79 305.015,37 594.616,68 2.288.126,21 57.344,65 23.864,13 3.268.967,04
NS-02 66 428.261,31 869.958,77 4.671.792,62 18.967,63 17.913,37 6.006.893,70
NS-03 32 253.793,59 546.170,83 3.383.214,73 62.890,53 7.711,31 4.253.780,99
Total: 177 987.070,27 2.010.746,28 10.343.133,00 139.202,81 49.488,81 13.529.641,00

NIVEL MEDIO
NM-01 12 23.125,19 25.647,94 69.165,34 0,00 0,00 117.938,47
NM-02 10 35.222,04 48.021,16 91.232,59 12.747,63 545,52 187.768,94
NM-03 6 33.048,00 33.048,00 93.085,20 4.039,20 0,00 163.220,40
Total: 28 91.395,23 106.717,10 253.483,13 16.786,83 545,52 468.927,81

TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 205 1.078.465,50 2.117.463,38 10.596.616,00 155.989,64 50.034,33 13.998.569,00
FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÕES GRATIFICADAS
NIVEL SUPERIOR

Assistente de Auditor 3 18.137,16 37.842,11 262.104,22 17.257,11 2.375,60 337.716,20
Assistente de Conselheiro 4 22.659,37 48.475,59 168.052,22 0,00 2.755,66 241.942,84
Controlador 10 58.887,53 123.133,12 756.950,34 10.720,61 5.888,74 955.580,34
Coordenador Acadêmico 1 2.710,67 6.109,94 2.612,84 0,00 38,61 11.472,06
Coordenador de Acervo Técnico e 1 6.910,67 8.209,94 110.271,29 0,00 0,00 125.391,90
Coordenador de Administração 1 2.791,98 6.150,59 67.336,39 0,00 0,00 76.278,96
Coordenador de Apoio ao Usuário 1 4.948,14 7.228,67 2.039,51 0,00 494,81 14.711,13
Coordenador de Apoio as Sessões 1 7.117,96 8.313,58 55.422,54 1.594,42 0,00 72.448,50
Coordenador de Apoio Técnico 1 7.847,43 10.201,65 238.759,00 0,00 0,00 256.808,08
Coordenador de Atendimento ao 1 6.203,77 7.236,11 111.322,73 0,00 0,00 124.762,61
Coordenador de Contabilidade 1 6.259,13 12.891,47 87.400,50 7.147,07 3.538,47 117.236,64
Coordenador de Desenvolvimento 1 5.044,17 11.312,03 2.867,71 0,00 504,42 19.728,33
Coordenador de Engenharia de 1 4.897,24 11.121,02 0,00 8.009,13 0,00 24.027,39
Coordenador de Ensino, Pesquisa e 1 4.897,24 10.961,56 0,00 0,00 489,72 16.348,52
Coordenador de Formalização de 1 6.513,94 8.011,57 145.093,76 1.833,95 651,39 162.104,61
Coordenador de Gestão do 1 6.910,67 8.209,94 139.717,78 0,00 0,00 154.838,39
Coordenador de Informação e 1 7.117,96 8.313,58 160.237,53 1.753,87 711,80 178.134,74
Coordenador de Infraestrutura e 1 6.259,13 12.891,47 4.161,74 0,00 625,91 23.938,25
Coordenador de Pagamento 1 5.044,17 14.338,53 4.452,88 0,00 1.008,83 24.844,41
Coordenador de Patrimônio 1 6.513,94 8.011,57 84.517,21 0,00 651,39 99.694,11
Coordenador de Saúde e Qualidade 1 6.351,37 11.312,03 2.226,44 0,00 1.008,83 20.898,67
Coordenador de Sistemas 1 5.455,24 11.846,41 86.473,31 0,00 545,52 104.320,48
Coordenador de Suprimentos e 1 6.259,13 12.891,47 99.885,70 0,00 625,91 119.662,21
Coordenador de Transporte 1 3.709,08 6.609,14 97.430,99 0,00 0,00 107.749,21
Coordenador Orçamentáro e 1 6.513,94 13.222,73 170.250,08 0,00 651,39 190.638,14
Gerente de Atendimento ao Público 1 2.791,98 5.395,93 53.964,99 0,00 0,00 62.152,90
Gerente de Expediente 6 30.324,46 57.644,66 329.381,21 2.547,45 4.844,38 424.742,16
Gerente de Fiscalização 19 107.033,74 220.863,54 852.553,25 29.373,70 12.450,42 1.222.274,65
Gerente de Tecnologia da 2 10.910,48 22.741,90 4.447,78 0,00 1.636,57 39.736,73
Total: 67 377.021,69 731.491,85 4.099.933,94 80.237,31 41.498,37 5.330.183,16

TOTAL FUNÇÕES GRATIFICADAS 67 377.021,69 731.491,85 4.099.933,94 80.237,31 41.498,37 5.330.183,16
TOTAL: 626 3.583.825,29 4.483.156,19 27.330.591,00 654.697,43 276.085,37 36.328.356,00
NIVEL

NIVEL SUPERIOR
428 2.781.427,20 4.008.761,86 22.062.958,00 510.045,91 210.920,21 29.574.113,00

NIVEL MEDIO
156 687.518,21 425.247,93 4.762.929,29 130.485,66 34.856,10 6.041.037,19

NIVEL FUNDAMENTAL
43 114.879,88 49.146,40 504.704,52 14.165,86 30.309,06 713.205,72

TOTAL NIVEL 627 3.583.825,29 4.483.156,19 27.330.591,00 654.697,43 276.085,37 36.328.356,00
TOTAL: 627 3.583.825,29 4.483.156,19 27.330.591,00 654.697,43 276.085,37 36.328.356,00
TIPOS DE PREVIDÊNCIA

1 5.567,48 10.021,47 7.015,03 0,00 0,00 22.603,98
FINANPREV

287 2.099.996,50 2.415.686,64 2.130.024,49 479.380,62 177.168,59 7.302.256,84
FUNPREV

103 584.658,19 845.497,87 126.753,67 52.263,88 90.658,73 1.699.832,34
REGIME GERAL

194 926.869,87 1.372.692,86 475.203,53 94.032,40 32.929,23 2.901.727,89
OUTRAS (IPAMB)

1 7.635,90 13.744,62 11.759,29 0,00 0,00 33.139,81

TOTAL TIPOS DE PREVIDÊNCIA 586 3.624.727,94 4.657.643,46 2.750.756,01 625.676,90 300.756,55 11.959.560,00
TOTAL: 586 3.624.727,94 4.657.643,46 2.750.756,01 625.676,90 300.756,55 11.959.560,00
TOTAL GERAL: 626 3.583.825,29 4.483.156,19 27.330.591,00 654.697,43 276.085,37 36.328.356,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ATIVO
JULHO \ 2022
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Vencimentos
/Proventos/ Outras

Regime Cargo Qtd. Pensões Vantag. TOTAL

CONSELHEIROS

CONSELHEIRO                   5 177.311,10 0,00 177.311,10
Total: 5 177.311,10 0,00 177.311,10

TOTAL CONSELHEIROS 5 177.311,10 0,00 177.311,10
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto        2 70.392,95 0,00 70.392,95
Total: 2 70.392,95 0,00 70.392,95

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 2 70.392,95 0,00 70.392,95
REGIME JURIDICO ÚNICO

NIVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 3 84.598,08 0,00 84.598,08
ASSESSOR DE GABINETE          5 284.585,36 0,00 284.585,36
Assessor T. C. Externo        6 162.681,34 7.853,51 170.534,85
ASSESSOR TÉC CONTROLE 1 12.837,42 0,00 12.837,42
Auditor C. E. Administração   2 42.599,26 1.425,91 44.025,17
Auditor C. E. C. Contábeis    8 343.075,29 3.093,92 346.169,21
Auditor C. E. Direito         11 340.087,62 1.502,89 341.590,51
Auditor C. E. Economia        2 52.528,44 1.569,48 54.097,92
Auditor C. Externo            37 1.015.154,89 54.099,71 1.069.254,60
CHEFE GABINETE 1 36.822,08 0,00 36.822,08
CHEFE GABINETE DA 1 35.634,27 0,00 35.634,27
DIRETOR DE DEPARTAMENTO       3 103.418,58 0,00 103.418,58
SECRETÁRIO                    2 76.137,61 0,00 76.137,61
SUB-SECRETÁRIO                1 37.514,24 0,00 37.514,24
Total: 83 2.627.674,48 69.545,42 2.697.219,90

NIVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 5 32.422,43 0,00 32.422,43
Analista A. C. Externo        36 517.973,12 32.711,70 550.684,82
ANALISTA AUX CONTROLE 1 8.111,84 0,00 8.111,84
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     2 34.149,60 0,00 34.149,60
Auxiliar T. C. E. Administrati 16 230.454,02 711,80 231.165,82
Auxiliar T. C. E. Informática 1 5.466,51 0,00 5.466,51
Motorista                     5 48.344,43 803,53 49.147,96
TÉCNICO AUX CONTROLE 5 39.936,64 0,00 39.936,64
Total: 71 916.858,59 34.227,03 951.085,62

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS    1 4.238,12 0,00 4.238,12
Agente A. S. Administrativos  6 39.270,28 1.992,25 41.262,53
Agente A. S. Gerais           3 8.224,16 69,24 8.293,40
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 12.847,18 0,00 12.847,18
Agente V. Zeladoria           1 4.359,64 248,94 4.608,58
Total: 16 68.939,38 2.310,43 71.249,81

TOTAL REGIME JURIDICO ÚNICO 170 3.613.472,45 106.082,88 3.719.555,33
PENSIONISTA

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 8 198.967,16 0,00 198.967,16
Assessor T. C. Externo        1 3.933,35 0,00 3.933,35
AUDITOR                       3 94.485,54 0,00 94.485,54
Auditor C. E. Administração   1 4.132,82 0,00 4.132,82
Auditor C. E. C. Contábeis    1 14.322,48 0,00 14.322,48
Auditor C. Externo            2 30.670,16 0,00 30.670,16
CONSELHEIRO                   6 174.438,09 0,00 174.438,09
Conselheiro Substituto        3 76.002,63 0,00 76.002,63
Total: 25 596.952,23 0,00 596.952,23

NÍVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 38.563,43 0,00 38.563,43
Analista A. C. Externo        4 44.162,95 0,00 44.162,95
ANALISTA AUX CONTROLE 2 21.169,02 0,00 21.169,02
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     1 12.184,06 0,00 12.184,06
Auxiliar T. C. E. Administrati 5 61.889,48 0,00 61.889,48
Auxiliar T. C. E. Informática 1 10.557,93 0,00 10.557,93
Motorista                     6 47.851,57 0,00 47.851,57
TÉC AUX SERV ESPECIALIZADOS   1 6.395,73 0,00 6.395,73
TÉC INFORMÁTICA- 1 19.798,93 0,00 19.798,93
TÉCNICO AUX CONTROLE 3 29.028,46 0,00 29.028,46
Total: 31 291.601,56 0,00 291.601,56

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ADMINISTRATIVOS   1 9.163,96 0,00 9.163,96
Agente A. S. Administrativos  2 5.313,20 0,00 5.313,20
Agente A. S. Gerais           1 4.601,20 0,00 4.601,20
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 15.662,18 0,00 15.662,18
AGENTE VIGILANCIA E 2 8.520,57 0,00 8.520,57
Total: 11 43.261,11 0,00 43.261,11

TOTAL PENSIONISTA 67 931.814,90 0,00 931.814,90
TOTAL GERAL: 244 4.792.991,40 106.082,88 4.899.074,28

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA
JULHO \ 2022
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Regime Cargo Qtd. Venct/Sal. Gratific. Pessoais Outras Out. Vant. TOTAL
CONSELHEIROS

CONSELHEIRO 6 212.773,32 51.378,44 0,00 9.929,42 0,00 274.081,18

TOTAL CONSELHEIROS 6 212.773,32 51.378,44 0,00 9.929,42 0,00 274.081,18
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto 4 134.756,44 0,00 0,00 0,00 0,00 134.756,44

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 4 134.756,44 0,00 0,00 0,00 0,00 134.756,44
REG. JURIDICO UNICO

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR DE GABINETE 4 25.810,40 56.490,96 124.277,80 10.999,41 645,26 218.223,83
Assessor T. C. Externo 8 62.550,85 70.855,12 111.491,67 25.867,04 3.138,96 273.903,64
Auditor C. E. A. B. Dados 1 5.455,24 7.091,81 2.072,99 0,00 545,52 15.165,56
Auditor C. E. A. Médica 1 4.897,24 6.366,42 1.003,94 0,00 1.699,77 13.967,37
Auditor C. E. A. Segurança 1 5.044,17 6.557,43 479,20 0,00 504,42 12.585,22
Auditor C. E. A. Sistemas 11 66.653,98 90.064,66 41.353,37 5.841,86 16.568,21 220.482,08
Auditor C. E. A. Suporte 3 18.777,39 24.410,61 5.445,44 0,00 2.816,60 51.450,04
Auditor C. E. A. Urbanismo 2 10.209,84 13.272,79 2.182,10 0,00 2.041,97 27.706,70
Auditor C. E. Administração 11 68.025,06 83.174,74 107.104,02 18.696,07 10.010,68 287.010,57
Auditor C. E. 2 10.761,25 15.040,44 1.395,71 0,00 489,72 27.687,12
Auditor C. E. 3 15.373,21 17.465,28 1.084,04 0,00 1.505,62 35.428,15
Auditor C. E. 2 9.509,20 12.361,96 903,37 0,00 1.125,26 23.899,79
Auditor C. E. C. Atuariais 1 4.754,60 6.180,98 0,00 0,00 0,00 10.935,58
Auditor C. E. C. Contábeis 28 186.747,57 230.217,30 305.815,83 68.549,16 17.516,47 808.846,33
Auditor C. E. 1 4.897,24 6.366,42 1.469,17 0,00 979,45 13.712,28
Auditor C. E. 2 10.618,61 11.411,08 0,00 0,00 1.584,87 23.614,56
Auditor C. E. Design 1 4.754,60 6.085,51 903,37 0,00 475,46 12.218,94
Auditor C. E. Direito 31 178.825,05 228.893,05 318.625,55 23.242,19 25.101,04 774.686,88
Auditor C. E. E. Civil 9 56.212,25 67.830,81 73.122,75 15.489,53 5.311,94 217.967,28
Auditor C. E. E. Elétrica 1 4.754,60 6.180,98 903,37 0,00 475,46 12.314,41
Auditor C. E. E. S. Ambiental 3 14.553,37 18.919,39 3.890,55 0,00 2.910,67 40.273,98
Auditor C. E. Economia 5 24.352,14 31.657,80 10.869,03 0,00 2.910,68 69.789,65
Auditor C. E. Educacional 1 4.754,60 6.125,45 1.901,84 0,00 950,92 13.732,81
Auditor C. E. Elétrica 1 4.754,60 6.180,98 5.519,75 0,00 475,46 16.930,79
Auditor C. E. Estatística 1 4.754,60 6.180,98 1.806,75 0,00 475,46 13.217,79
Auditor C. E. 1 4.754,60 6.180,98 1.426,38 0,00 950,92 13.312,88
Auditor C. E. 1 5.044,17 4.237,11 453,98 0,00 0,00 9.735,26
Auditor C. E. Procuradoria 4 22.170,10 28.821,14 6.628,12 0,00 2.692,46 60.311,82
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 1.355,06 0,00 2.852,76 15.143,40
Auditor C. Externo- 5 24.882,41 33.960,67 16.073,47 0,00 2.947,85 77.864,40
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 1.806,75 0,00 950,92 13.693,25
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 1.426,38 0,00 950,92 13.312,88
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 2.139,57 0,00 475,46 13.550,61
Auditor C. Externo- 1 4.754,60 6.180,98 451,69 0,00 475,46 11.862,73
Total: 160 1.235.955,70 1.190.866,19 1.155.383,01 178.614,68 112.556,62 3.873.376,20

NIVEL MEDIO
Analista A. C. Externo 23 159.632,98 131.269,12 181.671,07 49.224,14 8.133,56 529.930,87
Auxiliar T. C. E. Administrativo 31 187.346,50 83.948,05 181.055,49 29.953,72 29.503,68 511.807,44
Auxiliar T. C. E. Informática 13 70.400,79 33.101,56 121.245,88 6.766,40 5.163,10 236.677,73
Motorista 10 36.553,87 49.544,92 44.978,20 10.602,70 731,02 142.410,71
Total: 77 453.934,14 297.863,65 528.950,64 96.546,96 43.531,36 1.420.826,75

NIVEL FUNDAMENTAL
Agente A. S. Administrativos 9 31.678,53 11.633,18 57.806,80 5.446,75 0,00 106.565,26
Agente A. S. Gerais 15 43.070,00 25.338,21 26.550,86 11.167,70 14.379,74 120.506,51
Agente V. Zeladoria 3 10.337,34 9.303,60 8.683,38 0,00 4.755,18 33.079,50
Total: 27 85.085,87 46.274,99 93.041,04 16.614,45 19.134,92 260.151,27

TOTAL REG. JURIDICO UNICO 254 1.427.445,95 1.483.626,39 1.777.374,69 281.846,67 175.222,90 5.145.516,60
CEDIDOS

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC LEGISLATIVO 1 6.545,57 11.782,03 12.974,51 4.382,29 0,00 35.684,40
Auditor C. E. C. Contábeis 1 4.897,24 4.407,52 2.791,43 0,00 489,72 12.585,91
Auditor C. E. Direito 1 4.897,24 4.407,52 465,24 0,00 489,72 10.259,72
Chefe G. M. (. T. PM/BM) 1 21.456,20 0,00 0,00 0,00 0,00 21.456,20
ESPECIALISTA E. C. I 1 3.864,87 3.091,90 3.130,54 0,00 0,00 10.087,31
Seção A. O. (. M. PM/BM) 1 16.092,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16.092,15
Seção P. C. I.  (Ten.-Cor. ou Major 1 16.092,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16.092,15
Seção S. (. M. PM) 1 14.581,38 0,00 0,00 0,00 0,00 14.581,38
Servidor Requisitado Nv. Médio 2 4.312,63 3.450,10 22.567,45 0,00 11.195,42 41.525,60
Servidor Requisitado Nv. Superior 7 33.282,20 26.625,76 25.690,47 5.348,93 475,46 91.422,82
Total: 17 126.021,63 53.764,83 67.619,64 9.731,22 12.650,32 269.787,64

NIVEL MEDIO
Corpo Op. (Sold/Cabo/Sarg/Subt.) 25 60.775,00 0,00 0,00 810,33 0,00 61.585,33
Servidor Requisitado Nv. Médio 4 14.224,08 0,00 36.449,22 2.222,52 355,60 53.251,42
Total: 29 74.999,08 0,00 36.449,22 3.032,85 355,60 114.836,75

NIVEL FUNDAMENTAL
Agente A. S. Gerais 1 2.581,59 0,00 903,56 0,00 0,00 3.485,15
Total: 1 2.581,59 0,00 903,56 0,00 0,00 3.485,15

TOTAL CEDIDOS 47 203.602,30 53.764,83 104.972,42 12.764,07 13.005,92 388.109,54

NIVEL SUPERIOR
ASSESSOR TÉC CONTROLE 4 19.018,40 15.214,72 21.879,20 0,00 0,00 56.112,32
AUDITOR DE CONTROLE 9 42.791,40 34.233,12 70.488,21 10.545,09 0,00 158.057,82
Total: 13 61.809,80 49.447,84 92.367,41 10.545,09 0,00 214.170,14

NIVEL MEDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 16.202,69 14.119,48 11.515,48 0,00 0,00 41.837,65
TÉC PROCESSAMENTO DE 3 12.937,89 0,00 5.822,04 2.084,44 0,00 20.844,37
TÉCNICO AUX CONTROLE 9 35.030,62 0,00 16.119,38 2.084,44 0,00 53.234,44
Total: 19 64.171,20 14.119,48 33.456,90 4.168,88 0,00 115.916,46

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS 1 2.087,74 0,00 417,55 0,00 0,00 2.505,29
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS 14 25.124,68 2.871,40 11.503,52 0,00 8.425,74 47.925,34
Total: 15 27.212,42 2.871,40 11.921,07 0,00 8.425,74 50.430,63

TOTAL 47 153.193,42 66.438,72 137.745,38 14.713,97 8.425,74 380.517,23
CARGOS COMISSIONADOS

CARGOS COMISSIONADOS
NIVEL SUPERIOR

NS-01 79 309.273,78 594.616,68 220.812,36 17.188,12 15.477,97 1.157.368,91
NS-02 65 419.501,80 870.582,26 284.948,50 32.248,86 15.953,44 1.623.234,86
NS-03 31 243.147,46 558.190,16 227.536,73 6.328,44 9.492,31 1.044.695,10
Total: 175 971.923,04 2.023.389,10 733.297,59 55.765,42 40.923,72 3.825.298,87

NIVEL MEDIO
NM-01 15 26.558,93 25.647,94 30.910,86 0,00 0,00 83.117,73
NM-02 12 38.942,89 45.788,65 18.293,32 0,00 10.334,21 113.359,07
NM-03 6 33.048,00 33.048,00 55.630,80 0,00 0,00 121.726,80
Total: 33 98.549,82 104.484,59 104.834,98 0,00 10.334,21 318.203,60

TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 208 1.070.472,86 2.127.873,69 838.132,57 55.765,42 51.257,93 4.143.502,47
FUNÇÕES GRATIFICADAS

FUNÇÕES GRATIFICADAS
NIVEL SUPERIOR

Assistente de Auditor 3 18.137,16 37.842,11 5.760,98 0,00 2.375,60 64.115,85
Assistente de Conselheiro 4 22.459,67 48.215,99 8.008,80 6.393,36 2.735,69 87.813,51
Controlador 10 59.176,66 124.773,18 43.788,07 0,00 5.917,66 233.655,57
Coordenador Acadêmico 1 2.710,67 6.109,94 2.612,84 0,00 0,00 11.433,45
Coordenador de Acervo Técnico e 1 6.910,67 8.209,94 5.832,64 0,00 0,00 20.953,25
Coordenador de Administração 1 2.791,98 6.150,59 3.773,29 0,00 0,00 12.715,86
Coordenador de Apoio ao Usuário 1 4.948,14 7.228,67 2.039,51 0,00 494,81 14.711,13
Coordenador de Apoio as Sessões 1 7.117,96 8.313,58 7.123,54 1.594,42 0,00 24.149,50
Coordenador de Apoio Técnico 1 7.847,43 10.201,65 25.985,68 0,00 0,00 44.034,76
Coordenador de Atendimento ao 1 6.203,77 7.236,11 4.383,35 0,00 0,00 17.823,23
Coordenador de Contabilidade 1 6.259,13 12.891,47 1.664,70 0,00 625,91 21.441,21
Coordenador de Desenvolvimento 1 5.044,17 11.312,03 2.867,71 0,00 504,42 19.728,33
Coordenador de Engenharia de 1 4.897,24 11.121,02 0,00 5.339,42 0,00 21.357,68
Coordenador de Ensino, Pesquisa e 1 4.897,24 10.961,56 0,00 0,00 489,72 16.348,52
Coordenador de Formalização de 1 6.513,94 8.011,57 7.151,96 1.729,74 651,39 24.058,60
Coordenador de Gestão do 1 6.910,67 8.209,94 6.999,16 0,00 0,00 22.119,77
Coordenador de Informação e 1 7.117,96 8.313,58 7.550,61 1.753,87 711,80 25.447,82
Coordenador de Infraestrutura e 1 6.259,13 12.891,47 4.161,74 0,00 625,91 23.938,25
Coordenador de Pagamento 1 5.044,17 11.312,03 4.452,88 0,00 1.008,83 21.817,91
Coordenador de Patrimônio 1 6.513,94 8.011,57 5.363,97 0,00 651,39 20.540,87
Coordenador de Saúde e Qualidade 1 5.044,17 11.312,03 2.226,44 0,00 1.008,83 19.591,47
Coordenador de Sistemas 1 5.455,24 11.846,41 3.023,91 0,00 545,52 20.871,08
Coordenador de Suprimentos e 1 6.259,13 12.891,47 4.161,74 0,00 625,91 23.938,25
Coordenador de Transporte 1 3.709,08 6.609,14 5.078,21 0,00 0,00 15.396,43
Coordenador Orçamentáro e 1 6.513,94 13.222,73 6.852,44 0,00 651,39 27.240,50
Gerente de Atendimento ao Público 1 2.791,98 5.395,93 4.242,67 0,00 0,00 12.430,58
Gerente de Expediente 6 30.324,46 54.510,01 21.144,65 2.547,45 2.307,26 110.833,83
Gerente de Fiscalização 19 109.160,21 226.744,97 144.886,58 6.249,77 12.900,79 499.942,32
Gerente de Tecnologia da 2 11.714,37 28.066,10 4.973,88 0,00 1.171,43 45.925,78
Total: 67 378.734,28 737.916,79 346.111,95 25.608,03 36.004,26 1.524.375,31

TOTAL FUNÇÕES GRATIFICADAS 67 378.734,28 737.916,79 346.111,95 25.608,03 36.004,26 1.524.375,31
TOTAL: 633 3.580.978,57 4.520.998,86 3.204.337,01 400.627,58 283.916,75 11.990.858,00
NIVEL

NIVEL SUPERIOR
432 2.774.444,45 4.055.384,75 2.394.779,60 280.264,44 202.134,92 9.707.008,16

NIVEL MEDIO
158 691.654,24 416.467,72 703.691,74 103.748,69 54.221,17 1.969.783,56

NIVEL FUNDAMENTAL
43 114.879,88 49.146,39 105.865,67 16.614,45 27.560,66 314.067,05

TOTAL NIVEL 633 3.580.978,57 4.520.998,86 3.204.337,01 400.627,58 283.916,75 11.990.858,00
TOTAL: 633 3.580.978,57 4.520.998,86 3.204.337,01 400.627,58 283.916,75 11.990.858,00
TIPOS DE PREVIDÊNCIA

1 5.567,48 10.021,47 7.015,03 0,00 0,00 22.603,98
FINANPREV

287 2.111.879,21 2.582.564,53 2.068.357,45 321.895,86 180.524,41 7.265.221,46
FUNPREV

108 633.337,85 910.549,57 199.449,84 25.194,29 101.813,48 1.870.345,03
REGIME GERAL

195 902.331,02 1.349.334,53 462.643,07 49.639,33 21.044,97 2.784.992,92
OUTRAS (IPAMB)

1 7.635,90 13.744,62 11.759,29 0,00 0,00 33.139,81

TOTAL TIPOS DE PREVIDÊNCIA 592 3.660.751,46 4.866.214,72 2.749.224,68 396.729,48 303.382,86 11.976.303,00
TOTAL: 592 3.660.751,46 4.866.214,72 2.749.224,68 396.729,48 303.382,86 11.976.303,00
TOTAL GERAL: 633 3.580.978,57 4.520.998,86 3.204.337,01 400.627,58 283.916,75 11.990.858,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - ATIVO
AGOSTO \ 2022
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ANEXO III - LDO art. 58 R$-1.000,00

Vencimentos
/Proventos/ Outras

Regime Cargo Qtd. Pensões Vantag. TOTAL

CONSELHEIROS

CONSELHEIRO                   5 177.311,10 0,00 177.311,10
Total: 5 177.311,10 0,00 177.311,10

TOTAL CONSELHEIROS 5 177.311,10 0,00 177.311,10
AUDITORES/CONS. SUBS.

NIVEL SUPERIOR
Conselheiro Substituto        2 70.392,95 0,00 70.392,95
Total: 2 70.392,95 0,00 70.392,95

TOTAL AUDITORES/CONS. SUBS. 2 70.392,95 0,00 70.392,95
REGIME JURIDICO ÚNICO

NIVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 3 84.598,08 0,00 84.598,08
ASSESSOR DE GABINETE          5 284.585,36 0,00 284.585,36
Assessor T. C. Externo        6 162.681,34 7.853,51 170.534,85
ASSESSOR TÉC CONTROLE 1 12.837,42 0,00 12.837,42
Auditor C. E. Administração   2 42.599,26 1.425,91 44.025,17
Auditor C. E. C. Contábeis    8 314.979,38 3.093,92 318.073,30
Auditor C. E. Direito         11 340.087,62 1.502,89 341.590,51
Auditor C. E. Economia        2 65.546,34 1.569,48 67.115,82
Auditor C. Externo            37 1.022.247,33 54.099,71 1.076.347,04
CHEFE GABINETE 1 36.822,08 0,00 36.822,08
CHEFE GABINETE DA 1 35.634,27 0,00 35.634,27
DIRETOR DE DEPARTAMENTO       3 106.744,45 0,00 106.744,45
SECRETÁRIO                    2 76.137,61 0,00 76.137,61
SUB-SECRETÁRIO                1 37.514,24 0,00 37.514,24
Total: 83 2.623.014,78 69.545,42 2.692.560,20

NIVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 5 32.422,43 0,00 32.422,43
Analista A. C. Externo        36 508.071,92 32.711,70 540.783,62
ANALISTA AUX CONTROLE 1 8.111,84 0,00 8.111,84
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     2 34.149,60 0,00 34.149,60
Auxiliar T. C. E. Administrati 16 230.454,02 711,80 231.165,82
Auxiliar T. C. E. Informática 1 5.466,51 0,00 5.466,51
Motorista                     5 48.344,43 803,53 49.147,96
TÉCNICO AUX CONTROLE 5 39.936,64 0,00 39.936,64
Total: 71 906.957,39 34.227,03 941.184,42

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ESPECIALIZADOS    1 4.238,12 0,00 4.238,12
Agente A. S. Administrativos  6 30.988,59 1.385,40 32.373,99
Agente A. S. Gerais           3 8.224,16 69,24 8.293,40
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 12.847,18 0,00 12.847,18
Agente V. Zeladoria           1 4.359,64 248,94 4.608,58
Total: 16 60.657,69 1.703,58 62.361,27

TOTAL REGIME JURIDICO ÚNICO 170 3.590.629,86 105.476,03 3.696.105,89
PENSIONISTA

NÍVEL SUPERIOR
ANALISTA DE CONTROLE 8 198.967,16 0,00 198.967,16
Assessor T. C. Externo        1 3.933,35 0,00 3.933,35
AUDITOR                       3 94.485,54 0,00 94.485,54
Auditor C. E. Administração   1 4.132,82 0,00 4.132,82
Auditor C. E. C. Contábeis    1 14.322,48 0,00 14.322,48
Auditor C. Externo            2 30.670,16 0,00 30.670,16
CONSELHEIRO                   6 174.438,09 0,00 174.438,09
Conselheiro Substituto        3 76.002,63 0,00 76.002,63
Total: 25 596.952,23 0,00 596.952,23

NÍVEL MÉDIO
AGENTE AUX CONTROLE 7 37.331,63 0,00 37.331,63
Analista A. C. Externo        4 44.162,95 0,00 44.162,95
ANALISTA AUX CONTROLE 2 21.169,02 0,00 21.169,02
ASSISTENTE DE CONSELHEIRO     1 12.184,06 0,00 12.184,06
Auxiliar T. C. E. Administrati 5 61.889,48 0,00 61.889,48
Auxiliar T. C. E. Informática 1 10.557,93 0,00 10.557,93
Motorista                     6 47.851,57 0,00 47.851,57
TÉC AUX SERV ESPECIALIZADOS   1 6.395,73 0,00 6.395,73
TÉC INFORMÁTICA- 1 19.798,93 0,00 19.798,93
TÉCNICO AUX CONTROLE 3 29.028,46 0,00 29.028,46
Total: 31 290.369,76 0,00 290.369,76

NIVEL FUNDAMENTAL
AG AUX SERV ADMINISTRATIVOS   1 9.163,96 0,00 9.163,96
Agente A. S. Administrativos  2 5.313,20 0,00 5.313,20
Agente A. S. Gerais           1 4.601,20 0,00 4.601,20
AGENTE AUX SERVICOS GERAIS    5 15.662,18 0,00 15.662,18
AGENTE VIGILANCIA E 2 8.520,57 0,00 8.520,57
Total: 11 43.261,11 0,00 43.261,11

TOTAL PENSIONISTA 67 930.583,10 0,00 930.583,10
TOTAL GERAL: 244 4.768.917,01 105.476,03 4.874.393,04

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - INATIVO E PENSIONISTA
AGOSTO \ 2022

Protocolo: 853815
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..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 456/2022/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 2022/890954
rEsolvE:
art. 1º conceder à servidora silvia raQUEl castaNHos saBat, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: ciências contá-
beis, matrícula nº 200252, licença para tratamento de saúde pelo período 
de 08 (oito) dias, compreendidos entre 11/07 e 18/07/2022.
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: 853451

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 455/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNtas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO tudo o que consta do Processo 2022/1086046;
rEsolvE:
art. 1º conceder ao servidor caio aNdErsoN da silva daNtas, ocupan-
te do cargo em comissão de secretário, matrícula nº 200221, 12 (doze) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/07/2021a 30/06/2022, 
para o período de 05 a 16/12/2022.
Art. 2º 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: 853123

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Portaria Nº 013/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP 2022/0135-1
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853285
eXtrato da Portaria Nº 012/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP 2022/0136-3
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: iNstitUto dE dEsENvolviMENto florEstal E da Biodi-
vErsidadE do Estado do Pará – idEflor
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853287
eXtrato da Portaria Nº 011/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-

tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP nº 2022/0137-5
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
Interessado: Hospital Ophir Loyola - HOL
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853288
eXtrato da Portaria Nº 010/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP nº 2022/0138-7
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: Hospital abelardo santos - Has
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853291
eXtrato da Portaria Nº 017/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP 2022/0130-2
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: sEcrEtaria dE Estado da saÚdE do Pará - sEsPa
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853275
eXtrato da Portaria Nº 016/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP 2022/0132-6
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiENtE E sUstENta-
BilidadE – sEMas
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853279
eXtrato da Portaria Nº 015/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP 2022/0133-8
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: sEcrEtaria dE Estado da faZENda do Pará – sEfa
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853280
eXtrato da Portaria Nº 014/2022-1ªPc/MPc/Pa
a Procuradora de contas, silaine Karine vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
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de Belém do Pará.
PP 2022/0134-0
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico dE coNtas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolviMENto EcoNÔMi-
co, MiNEraÇÃo E ENErGia – sEdEME
objeto: aprimoramento das práticas de transparência pública, incluindo a 
consolidação e a divulgação das informações à sociedade.
Belém, 08 de setembro de 2022
silaine Karine vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 853282

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 004/2022-MP/Pa
o MiNistÉrio PÚBlico do Estado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de julgamento 
das propostas referente à toMada dE PrEÇos Nº 004/2022-MP/Pa, do 
Processo administrativo nº 135875/2022-GEdoc, que tem como objeto 
a reforma dos Espaços da Procuradoria-Geral de Justiça no município de 
Belém/Pa:
1) Quanto a proposta apresentada pela empresa tavarEs ENGENHaria 
E PaviMENtaÇÃo – ENGYPav EirEli, manifestou-se o apoio técnico: “a 
empresa tavarEs ENGENHaria E PaviMENtaÇÃo – ENGYPav EirEli 
apresentou sua proposta com o valor global de r$ 435.700,94 (Quatro-
centos e trinta e cinco mil, setecentos reais e noventa e quatro centavos), 
atendendo ao critério de aceitabilidade do preço global por lote, dentro do 
limite de exequibilidade e em conformidade ao instrumento convocatório”;
2) Quanto a proposta apresentada pela empresa sENENGE coNstrUÇÃo 
civil E sErviÇos ltda, manifestou-se o apoio técnico: “a empresa sE-
NENGE coNstrUÇÃo civil E sErviÇos ltda apresentou sua proposta 
com o valor global de r$ 447.473,22 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), atendendo 
ao critério de aceitabilidade do preço global por lote, dentro do limite de 
exequibilidade e em conformidade ao instrumento convocatório. Porém, a 
licitante não atendeu a todas as condições essenciais exigidas no edital, 
conforme disposto a seguir: a) Na Planilha orçamentária, os itens rela-
cionados a seguir foram apresentados com preços unitários superiores ao 
máximo estipulado pela administração, para cada item: 3.1.2, 3.1.5, 3.4.1, 
3.11.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.3.1, 8.1.4. após avaliação das composições de cus-
to unitários, foi observado que a empresa utilizou para o insumo “ ajudante 
de Carpinteiro com encargos complementares”, o valor de R$ 3.121,05 
(três mil, cento e vinte e um reais e cinco centavos), por hora. o que ele-
vou o valor do serviço “3.4.1. copia da sEdoP (091508) - Porta em Mdf 
com acabamento ripado slim, tipo freijó, embutida, com eixo pivotante, 
com kit puxador para porta pivotante (clean) aço inox, com rolete (P01)” 
em 678,28%; o do item “3.11.4. do Cachepô em mdf laminado bronze” 
em 2.154,33% e o valor do item “5.3.1. Porta de abrir industrializada em 
madeira laminada natural, e=35mm, caixilho e alizar em Pvc regulável 
no mesmo revestimento, fab. PorMadE, mod. friZZata 002 oU siMi-
LAR, com ferragens - conforme especificação ( 0,80 X 2,10M) - P04”, em 
276,80%. Verifica-se desta forma a disparidade entre os valores incluídos 
na proposta da empresa e o valor de mercado, aplicado na planilha de refe-
rência e do licitante. Foi identificado também que a proponente preencheu 
de forma equivocada os quantitativos dos itens 3.1.7 e 3.11.4.”;
3) diante da manifestação do apoio técnico, a cPl decidiu: a) dEsclas-
sificar, conforme subitens 11.1.1 e 11.1.5 do edital do edital, a pro-
posta da empresa SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA; b) 
CLASSIFICAR em primeiro lugar a proposta financeira da empresa TAVA-
rEs ENGENHaria E PaviMENtaÇÃo - ENGYPav EirEli no valor global de 
r$435.700,32 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos reais e trinta 
e dois centavos).
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 15 de setembro de 2022.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 853188

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 5183/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141726/2022 conforme abaixo relacionado:
NOME: WAGNER DA SILVA SANTOS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos GErais - aoG-B-ii

MatrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): limoeiro do ajuru/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - realizar a organização de parte do 
acervo de arquivo da PJ de limoeiro do ajuru/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5184/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141847/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio soUZa dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MatrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
 dEstiNo(s): salinópolis/Pa
PErÍodo(s): 15/09/2022 - 16/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5185/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142402/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro GlEUciaNio farias MorEira
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial
MatrÍcUla: 999.916
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): santarém/Pa, oriximiná/Pa, terra santa/Pa
PErÍodo(s): 03/10/2022 - 08/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5186/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142257/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adElio MENdEs dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
MatrÍcUla: 601.578
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Belo Horizonte/MG
PErÍodo(s): 09/11/2022 - 12/11/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de ouvidor–
Geral, da 62ª reunião ordinária do conselho Nacional dos ouvidores do 
Ministério Público dos Estados e da União - cNoMP, que acontecerá em 
Belo Horizonte/MG
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5187/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141533/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllE saNtos da cUNHa cardoso
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2859
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): abaetetuba/Pa
PErÍodo(s): 04/10/2022 - 04/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Prestar assessoria na reunião de tra-
balho no dia 04 de outubro de 2022, em abaetetuba para esclarecimentos 
sobre as atribuições do GaEco, Gsi e caotEc, além da integração e apro-
ximação com os Órgãos de execução.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5188/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142396/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diviNo Garcia JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourilândia do Norte
MatrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dEstiNo(s): são félix do Xingu/Pa
PErÍodo(s): 14/09/2022 - 15/09/2022, 20/09/2022 - 21/09/2022, 
28/09/2022 - 29/09/2022
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, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5189/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141616/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE soUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-c-v
MatrÍcUla: 999.298
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 22/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar tratativa de registro 
do imóvel junto à Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5190/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141712/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE soUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-c-v
MatrÍcUla: 999.298
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): tomé-açu/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar tratativa de registro 
do imóvel junto à Prefeitura Municipal de tomé-açú/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5192/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141964/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: sUldBlaNo olivEira GoMEs
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MatrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006

oriGEM: rondon do Pará - Pa
dEstiNo(s): Belém/Pa
PErÍodo(s): 05/09/2022 - 06/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião de trabalho no 
auditório fabrício ramos couto, e da Palestra retórica do Júri, a serem 
realizados nos dias 05 e 06 de setembro de 2022, em Belém/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5193/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142337/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio dE alMEida farias
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de capitão Poço
MatrÍcUla: 999.2515
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: capitão Poço - Pa
dEstiNo(s): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(s): 13/09/2022 - 15/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de sessão do tribunal do Júri na 
comarca de Eldorado dos carajás/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5194/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142480/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa soUsa cavalEiro dE MacEdo daNtas
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Marabá
MatrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Ulianópolis/Pa
PErÍodo(s): 21/09/2022 - 22/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de inspeção agrá-
ria no município de Ulianópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5195/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142483/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariaNa soUsa cavalEiro dE MacEdo daNtas
carGo/fUNÇÃo: 12o Promotor de Justiça de Marabá
MatrÍcUla: 999.2331
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Breu Branco/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 29/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar de inspeção agrá-
ria no município de Breu Branco/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5196/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142623/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEvEdo dE Mattos MoUra costa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MatrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
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057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dEstiNo(s): altamira/Pa
PErÍodo(s): 05/09/2022 - 05/09/2022, 06/09/2022 - 06/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 853121

.

.

FÉrias
.

Republicada por incorreção no D.O.E. de 23 de fevereiro de 2022
Portaria Nº 0060/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018, 
e considerando os termos do requerimento protocolizado no “SIP” sob o 
nº 33512/2019,
r E s o l v E:
aUtoriZar o Promotor de Justiça osvaldiNo liMa dE soUsa a gozar 10 
(dez) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria nº 2.842/2019-
MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela Portaria nº 
0059/2022-MP/sUB-Ji, no período de 22 a 31/07/2019.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 Belém, 17 de fevereiro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0922/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no D.O.E. de 15/1/2018; e 
considerando os termos do requerimento protocolizado no “SIP” sob o nº 
10874/2022, em 1º/3/2019,
r E s o l v E:
aUtoriZar o Promotor de Justiça lUiZ da silva soUZa a gozar 24 
(vinte e quatro) dias restantes de férias, estabelecidas pela Portaria 
nº 8.662/2017-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pelo 
requerimento protocolizado no “SIP” sob o nº 22090/2018, no período de 
12/3 a 4/4/2019.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 Belém, 12 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0927/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, 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, assegu-
rada 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 - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias do 
Promotor de Justiça EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/6/2022, para 
gozo oportuno (GEdoc nº 126519/2022).
ii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da 
Promotora de Justiça RENATA VALÉRIA PINTO CARDOSO, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 27/6 a 26/7/2022, para 
gozo oportuno (GEdoc nº 127773/2022).
iii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias 
do Promotor de Justiça JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc nº 127331/2022).
iv - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias 
da Promotora de Justiça socorro dE Maria PErEira GoMEs dos 
SANTOS, fixadas pela PORTARIA nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º 
a 30/7/2022, para gozo oportuno (GEdoc nº 127708/2022).
v - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora 
de Justiça SABRINA SAID DAIBES DE AMORIM SANCHEZ, fixadas pela 
Portaria nº 0698/2022-MP/sUB-Ji, no período de 2/6 a 1º/7/2022, a 
contar de 15/6/2022, para gozo oportuno (GEdoc nº 129317/2022).
vi - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, fixadas pela 
Portaria nº 4527/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc nº 129468/2022).
vii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor 
de Justiça EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNOR, fixadas pela PORTARIA 
nº 0353/2022-MP/sUB-Ji, no período de 10/6 a 9/7/2022, a contar de 
23/6/2022, para gozo oportuno (GEdoc nº 130334/2022).
viii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias 
do Promotor de Justiça JANUÁRIO CONSTÂNCIO DIAS NETO, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc nº 130395/2022).
iX - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça ÂNGELA MARIA BALIEIRO QUEIROZ, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc nº 130456/2022).
X - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 

Promotor de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, fixadas pela PORTARIA 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para gozo oportuno 
(GEdoc nº 130525/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0928/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, 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, assegu-
rada 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 - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de 
Justiça ALESSANDRA REBELO CLÓS, fixadas pela PORTARIA nº 0699/2022-
MP/sUB-Ji, no período de 7/6 a 6/7/2022, a contar de 23/6/2022, para 
gozo oportuno (GEdoc nº 130289/2022).
ii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias 
do Procurador de Justiça JORGE DE MENDONÇA ROCHA, fixadas pela 
Portaria nº 4526/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para 
gozo oportuno (GEdoc nº 130593/2022).
iii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça CARLOS STILIANIDI GARCIA, fixadas pela PORTARIA 
nº 4525/2021-MP/PGJ no período de 1º a 30/7/2022, para gozo oportuno 
(GEdoc nº 130625/2022).
iv - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de 
Justiça ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS COUTO NETO, fixadas pela 
Portaria nº 0817/2022-MP/sUB-Ji, no período de 13/6 a 12/7/2022, a 
contar de 27/6/2022, para gozo oportuno (GEdoc nº 130736/2022).
v - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça SÍLVIO PAULO BRABO RODRIGUES, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para 
gozo oportuno (GEdoc nº 130751/2022).
vi - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça ADRIANA MARIA PRIMO DE CARVALHO, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/82022, para gozo 
oportuno (GEdoc nº 130753/2022).
vii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça oiraMa valENtE saNtos BraBo rodriGUEs, 
fixadas pela PORTARIA nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 
30/7/2022, para gozo oportuno (GEdoc nº 130762/2022).
viii - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Procuradora de Justiça MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA, fixadas 
pela Portaria nº 4526/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para 
gozo oportuno (GEdoc nº 130783/2022).
iX - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora 
de Justiça VIVIANE VERAS DE PAULA COUTO, fixadas pela PORTARIA 
nº 0815/2022-MP/sUB-Ji, no período de 13/6 a 12/7/2022, a contar de 
27/6/2022, para gozo oportuno (GEdoc nº 130827/2022).
X - sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça JOSÉ RUI DE ALMEIDA BAROBSA, fixadas pela PORTARIA nº 
047/2022-MP/sUB-Ji, no período de 4/7 a 2/82022, para gozo oportuno 
(GEdoc nº 131095/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 853119

.

.

oUtras MatÉrias
.

Extrato para publicação de PORTARIA 018/2022 Inquérito Civil nº 
000034-344/2018, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUstiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY taPaJÓs 
FERREIRA FRANCO, torna pública a Instauração de Inquérito Civil para fins 
de cientificação dos interessados.
inquérito civil 000034-344/2022
data de instauração: 15 de setembro de 2022
objeto: apuração referente a omissão quanto ao transporte escolar que 
atende alunos residentes em comunidades em zona distante do centro da 
cidade.
Promotor de Justiça: Ney Tapajós Ferreira Franco
Promotoria de Justiça de curuçá/terra alta -Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 
384 – Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000telefone/fax: (91) 
3722-1331).

Protocolo: 853319
eXtrato de Pedido de HoMoLoGaÇÃo de arQUiVaMeNto do ic
ref. iNQUerito ciViL nº 000962-068/2019
i – inquérito civil n. 000962-068/2019.
ii – Órgão de Execução: Promotoria de Justiça de Novo repartimento
iii – área de tutela: improbidade administrativa
iv – Partes: 01 - Ministerio Publico do Estado do Pará, neste ato repre-
sentado pela Promotora de Justiça titular, JUliaNa frEitas dos rEis, 
localizado na av. cupuaçu, s/n, forum de Novo repartimento, Bairro Ui-
rapuru, cEP 68.473.000, tel. (094) 3785-0599, E-mail: mprepartimento@
mppa.mp.br.
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02 – Prefeitura Municipal de Novo repartimento.
iv – objeto: inquérito civil instaurado para apurar noticias de irregulari-
dade na contratação de servidores e na execução de procedimentos ope-
racionais e administrativos no funcionamento do Hospital Municipal são 
francisco e demais postos de saúde do Municipio de Novo repartimento.
Novo repartimento/Pa,15 de setembro de 2022.
JUliaNa frEitas dos rEis
Promotora de Justiça de Novo repartimento

Protocolo: 853333
Extrato para publicação de PORTARIA 017/2022 Procedimento Admi-
nistrativo 000144-344/2022, para fins ciência ficta dos interessados.
o ProMotor dE JUstiÇa da coMarca dE cUrUÇá-Pa, dr. NEY taPaJÓs 
fErrEira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento adminis-
trativo para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento administrativo 000144-344/2022
data de instauração: 14 de setembro de 2022
objeto: fiscalização da Municipalização da escola ascoM – tenente Naza-
rie cordovil Barbosa no Município de curuçá/Pa.
Promotor de Justiça: Ney Tapajós Ferreira Franco
Promotoria de Justiça de curuçá/terra alta -Pa (rua Gonçalo ferreira n.º 
384 – Bairro centro – curuçá/Pa – cEP 68750-000telefone/fax: 91 – 
3722-1331).

Protocolo: 853317
Portaria Nº 0913/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso v, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO os termos do despacho ex-officio da Subprocuradoria-
Geral de Justiça, área Jurídico-Institucional, em 8/9/2022;
r E s o l v E:
rEvoGar, a contar de 2/9/2022, a designação da promotora de justiça 
ioNá silva dE soUsa NUNEs para, sem prejuízo das demais atribuições, 
exercer na promotoria de justiça de direitos constitucionais fundamentais 
e dos direitos humanos de Belém, as atribuições do 1º cargo, contida na 
Portaria nº 1160/2021-MP/sUB-Ji, de 19/11/2021.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 08 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0914/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA 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 afastamento da promotora de justiça leane Barros fi-
úza de Mello para exercer a função de assessora da corregedoria-Geral do 
Ministério Público;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de direitos 
constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém;
CONSIDERANDO os termos do despacho ex-officio da Subprocuradoria-
Geral de Justiça, área Jurídico-Institucional, em 8/9/2022;
r E s o l v E:
dEsiGNar a promotora de justiça PatrÍcia dE fátiMa dE carvalHo 
araÚJo para exercer na promotoria de justiça de direitos constitucionais 
fundamentais e dos direitos humanos de Belém, as atribuições do 1º cargo, 
a contar de 2/9/2022.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 08 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0915/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA 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 afastamento da promotora de justiça Paloma sakalem 
para participar de curso, em Roma/Itália;
coNsidEraNdo a vacância do 7º cargo da promotoria de justiça de al-
tamira;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de altamira e Me-
dicilândia;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12183/2022;
r E s o l v E:
dEsiGNar os promotores de justiça nominados abaixo para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos cargos das seguintes 
promotorias de justiça, no período de 23/9 a 1º/10/2022:
i – lUciaNo aUGUsto araÚJo da costa, 7º cargo da promotoria de 
justiça de Altamira;
ii – daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEvEdo, cargo da promotoria de 
justiça de Medicilândia.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 08 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria Nº 0916/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA 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 5º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13145/2022;
r E s o l v E:
dEsiGNar o promotor de justiça daNiEl MENEZEs Barros para, em atu-
ação conjunta, oficiar em sessões do tribunal do júri de atribuição do 5º 
cargo da promotoria de justiça de santarém, nos dias 20 e 22/9/2022, sem 
prejuízo das demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 08 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0917/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA 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 as folgas e férias da promotora de justiça darlene rodri-
gues Moreira;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher de Belém;
coNsidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12632 
e 13157/2022;
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 violência 
doméstica e familiar contra a mulher de Belém, as seguintes atribuições do 
1º cargo, nos períodos indicados:
I – SANDRO GARCIA DE CASTRO, oficiar em processos, de 30/8 a 2/9/2022;
II – CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA, oficiar em audiências, dias 30 
e 31/8/2022;
iii – saNdro Garcia dE castro, do cargo, de 5 a 25/9/2022.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 08 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0918/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA 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 
serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Castanhal;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13194/2022;
r E s o l v E:
dEsiGNar o promotor de justiça lUiZ GUstavo da lUZ QUa-
DROS para oficiar em conjunto com o promotor de justiça PAULO SÉR-
Gio da cUNHa MorGado JÚNior na sessão do tribunal do júri, pauta-
da para o dia 22/9/2022, referente aos autos do processo nº 0000664-
39.2011.8.14.0015, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de 
castanhal, sem prejuízo das demais atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 08 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0919/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA 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 atuação ministerial no jui-
zado especial itinerante, como parte do projeto esporte com justiça;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13259/2022;
r E s o l v E:
dEsiGNar o promotor de justiça cEZar aUGUsto dos saNtos Motta 
para oficiar no juizado especial itinerante, como parte do projeto esporte 
com justiça, nas instalações do estádio leônidas castro (curuzu), referen-
te ao jogo Paysandu x Figueirense, no dia 11/9/2022, sem prejuízo das 
atribuições originárias.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 09 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0921/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNsidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
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ços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de defesa 
do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13265/2022;
r E s o l v E:
dEsiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira saNta-
Na 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 5º cargo, no período 
de 12/9 a 11/10/2022.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 09 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0934/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
RIA 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 termos dos expedientes protocolizados sob nº 
35120, 35238, 35262, 35396, 35544, 35588 e 35606/2019, 3201/2020 
e 10884/2021;
r E s o l v E:
dEsiGNar o promotor de justiça alEXaNdrE MarcUs foNsEca toU-
RINHO para oficiar perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais 
cíveis, no período de 17/9/2022 a 15/3/2023, sem prejuízo das demais 
atribuições.
sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNsti-
tUcioNal.
Belém, 14 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 853302
resUMo da Portaria N. 050/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000659-138/2022
a ProMotoria dE JUstiÇa dE sÃo doMiNGos do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMotoria dE JUstiÇa dE sÃo doMiNGos do araGUaia.
Polo Passivo: Hidro fortE adMiNistraÇÃo E oPEraÇÃo ltda.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Averi-
guar medidas adotadas pela concessionária Hidro forte para a adoção de 
medidas emergenciais, aptas a assegurara a regularidade do fornecimento 
de água, mesmo com a paralisação do serviço de fornecimento de energia 
elétrica, no município de São Domingos do Araguaia - PA”.
são domingos do araguaia/Pa, 05 de setembro de 2022
GilBErto liNs dE soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 853341
eXtrato da Portaria Nº 12/2022-MP/PJVN
a Promotoria de Justiça de vigia de Nazaré, com fundamento nos arts. 8°, 
incisos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Pú-
blico e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instau-
ração do ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 000382-037/2022-
037/2022 que encontra-se a disposição na Promotoria de vigia, situada na 
av. Barão do Guajará, nº 1140, castanheira, vigia/Pa
cEP: 68.780-000 – Pará.
Portaria Nº 12/2022-PJvN
Polo ativo: Promotoria de Justiça de vigia de Nazaré
Polo Passivo: o Município de vigia de Nazaré
Assunto: A fim de acompanhamento da execução Plano de Atuação da Pro-
motoria de Justiça de vigia de Nazaré MarÇo/2022 a dEZEMBro/2023.
HÉlio rUBENs PiNHo PErEira, Promotor de Justiça

Protocolo: 853338
Portaria Nº 5247/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 117, § 4º, da lei complementar Esta-
dual nº 057, de 6 de julho de 2006, e nos arts. 145 a 149 da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo a resolução nº 58, de 20 de julho de 2010, do conselho 
Nacional do Ministério Público, que estabelece critérios para a regulamen-
tação da concessão e pagamento de diárias, destinadas à cobertura de 
despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, nos desloca-
mentos de membros e servidores a serviço;
coNsidEraNdo a Portaria nº 3052/2022-GP, de 19 de agosto de 2022, 
que fixa o valor das diárias concedidas aos Magistrados e servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o disposto nos art. 13 da resolução nº 007/2011-cPJ, de 
30 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado de 04 de julho 
de 2011,
coNsidEraNdo a simetria constitucional existente entre a Magistratura 
e o Ministério Público, nos termos do art. 129, § 4º, da constituição da 
República, e a auto-aplicabilidade do preceito;
r E s o l v E:
i - alterar o anexo i, da resolução 007/2011-cPJ, de 30 de junho de 2011, 
que passa a vigorar em conformidade com os valores a seguir:

MeMBro
NacioNaL iNterNacioNaL (eM 

Us$)estado PaÍs
ProcUrador dE JUstiÇa  r$ 1.182,07  r$ 1.182,07 620,22
ProMotor dE JUstiÇa  r$ 1.122,97  r$ 1.122,97 589,21

ii - os valores constantes na tabela do item anterior serão aplicados nos 

deslocamentos cuja data de partida ocorra a partir da data de publicação 
desta Portaria
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa
Portaria Nº 5248/2022-MP/PGJ
coNsidEraNdo o disposto no art. 117, § 4º, da lei complementar Esta-
dual nº 057, de 6 de julho de 2006, e nos arts. 145 a 149 da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo a resolução nº 58, de 20 de julho de 2010, do conselho 
Nacional do Ministério Público, que estabelece critérios para a regulamen-
tação da concessão e pagamento de diárias, destinadas à cobertura de 
despesas de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, nos desloca-
mentos de membros e servidores a serviço;
coNsidEraNdo a Portaria nº 3052/2022-GP, de 19 de agosto de 2022, 
que fixa o valor das diárias concedidas aos Magistrados e servidores do 
Poder Judiciário do Estado do Pará;
coNsidEraNdo o disposto no art. 13 da resolução nº 008/2011-cPJ, de 
30 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado de 04 de julho 
de 2011,
r E s o l v E:
i - alterar o anexo i, da resolução 008/2011-cPJ, de 30 de junho de 2011, 
que passa a vigorar em conformidade com os valores a seguir:

serVidores
NacioNaL iNterNacioNaL 

(Us$)estado PaÍs
dirEtorEs, assEssorEs, 
aUditorEs, carGos dE 

NÍvEl sUPErior E oficiais 
da PM

 r$  709,24  r$  709,24 372,13

ocUPaNtEs dE fUNÇÃo Gra-
tificada, carGos dE NÍvEl 
MÉdio E sarGENtos da PM

 r$  640,39  r$  640,39 334,89

carGos dE NÍvEl fUNda-
MENtal E caBos soldados  r$  590,66  r$  590,66 301,40

ii - os valores constantes na tabela do item anterior serão aplicados nos 
deslocamentos cuja data da partida ocorra a partir da data da publicação 
desta Portaria.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 853348
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 011/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 005/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e lUXNortE 
iNdUstria, coMErcio E sErviÇos ltda (cNPJ nº 21.600.386/0001-42)
objeto: registro de Preços para fornecimento de painéis em forma de caixa 
com aplicação de adesivo leitoso e impressão fotográfica
data da assinatura: 14.03.2022
vigência: 16/03/2022 a 16/03/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas Uni-
dade

Quan-
tidade 

estima-
da

Preço 
Unitário

01

PaiNEl EM forMa dE caiXa, tamanho 0.90x0.60m, em 
estrutura de madeira, com perfis de 3cm de espessura, revestido 

com melamínico na cor preto nas 04 (quatro) bordas laterais, 
com aplicação de adesivo leitoso e impressão fotográfica, imagem 

a definir.

Unid. 70 r$ 
282,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
Endereço da contratada: rod. Br 316, av. leopoldo teixeira, n° 111E, 
Bairro levilândia, ananindeua – Pa, cEP: 67030-025, telefone n° (91) 
3215-5115 / (91) 98430-7021, e-mail: luxnorte@luxnorte.com.br, hemer-
sonnoeiras@gmail.com / financeira@luxnorte.com.br

Protocolo: 771568
eXtrato de Portaria Nº 25/2022-MP/3ªPJi
a 3ª Promotoria de Justiça de itaituba, com fundamento no art. 129, vi 
da cf/20081, art. 26, i da lei 8.625/932, art. 54, i3 da lei complementar 
Estadual nº 57/2006, artigo 8º, i, ii, iii e iv da resolução nº 174/20174, 
artigo 31 da resolução n.º 007/2019 – cPJ/MPPa, torna pública a instaura-
ção do Procedimento administrativo nº 25/2022-MP/3ªPJi, que se encon-
tra à disposição na Promotoria de Justiça de itaituba, situada na av. Nova 
de santana, nº 384, centro, itaituba/Pa, cEP: 68.180-030- itaituba – Pará 
- fone: (93) 3518-2123/3518-3099.
Portaria nº 25/2022-MP/3ªPJi
siMP nº 001077-922/2021
data de instauração: 30/08/2022
Assunto: O presente Procedimento Administrativo tem a finalidade
Ítalo costa dias- Promotor de Justiça

Protocolo: 853133
Portaria Nº 0920/2022-MP/sUB-Ji
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PORTARIA n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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coNsidEraNdo o expediente protocolizado sob nº 13067/2022, de 
02/09/2022,
r E s o l v E:
aUtoriZar a Promotora de Justiça Maria tÉrcia ávila Bastos dos 
saNtos, sem ônus para o Ministério Público do Estado do Pará e sem 
prejuízo de suas atribuições originárias, a se deslocar até a cidade de flo-
rianópolis/sc, no período de 06 a 16/09/2022.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
titUcioNal.
 Belém, 09 de setembro de 2022.
aNtoNio EdUardo BarlEta dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 853136
eXtrato da Portaria Nº 45/2022/7ªPJi
a 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, com fundamento nos arts. 8°, inci-
sos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério Público 
e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 002150-040/2022 que encon-
tra-se a disposição na 7ª Promotoria de castanhal, situada na av. Maximino 
Porpino 1204, Bairro centro, castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 45/2022-7ªPJi
Polo ativo: 10ª Promotoria de Justiça
Polo Passivo: J. M. d. s. r.
assunto: acompanhamento da possível situação de vulnerabilidade que a 
criança J. M. d. s. r., possa estar inserida, bem como inserção desta em 
programas socioassitenciais e de politicas públicas setoriais.
saBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME, Promotora de Justiça

Protocolo: 853138
Portaria Nº 5246/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a Notícia de fato n.º 006302-030/2022
r E s o l v E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 15 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 853175
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 022/2022-MP/PJ de aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
lei complementar nº 057/06 e no art.4º.inc.vi da rEsolUÇÃo Nº23-c-
NMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o siMP nº 000194-052/2022, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- itaituba – Pará - fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
Portaria nº 022/2022-MP/PJ de aveiro
interessados: lUZENildE dE soUsa dE olivEira/ l.H.o.r/ G.d.o.r./ B.s.r
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar os aten-
dimentos a serem realizados pelo crEas no caso envolvendo a guarda 
dos menores lUiZ HEitor olivEira rodriGUEs, GaBriEl dE olivEira 
rodriGUEs, BiaNca soUsa rodriGUEs
Promotor de Justiça: Ítalo costa dias

Protocolo: 853145
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 038/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
retiFicaÇÃo da Portaria Nº 032/2022
o 2º ProMotor dE JUstiÇa do MEio aMBiENtE, PatriMÔNio cUltUra, 
HaBitaÇÃo E UrBaNisMo dE BElÉM, dr. NiltoN GUrJÃo das cHaGas, 
torna pública a rEtificaÇÃo da Portaria nº 032/2022 e iNstaUraÇÃo 
do Procedimento administrativo nº 008751-003/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 008751-003/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: PrEfEitUra MUNiciPal dE BElÉM-PMB
Objeto de Investigação; Acompanhar fato que enseje a tutela de interesses 
individuais indisponíveis, além de embasar outras atividades não sujeitas a in-
quérito civil, nos termos do art. 8º, incisos iii e iv, da resolução 174 do cNMP.
Belém, 14 de setembro de 2022.
NiltoN GUrJÃo das cHaGas
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 853143
eXtrato da Portaria Nº 02/2022-MP/PJVN
a Promotoria de Justiça de vigia de Nazaré, com fundamento nos arts. 8°, 
incisos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho Nacional do Ministério 
Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, torna pública a ins-

tauração do iNQUÉrito civil siMP Nº 000078-200/2022 que encontra-se 
a disposição na Promotoria de vigia, situada na av. Barão do Guajará, nº 
1140, castanheira, vigia/Pa
cEP: 68.780-000 – Pará.
Portaria Nº 02/2022-PJvN
Polo ativo: a.r.d.
Polo Passivo: a. H.c.
Assunto: A fim de apurar supostos atos de improbidade administrativa, 
praticada por M. s. Prefeito Municipal de vigia e a. H, apontada na re-
clamação inicial como pré-candidata ao cargo de deputada federal, con-
sistente, a princípio, na prestação de serviços de saúde sustentado pelos 
cofres públicos, com a finalidade de imputá-los aos indiciados, a fim de 
obter vantagem eleitoral indevida.
HÉlio rUBENs PiNHo PErEira, Promotor de Justiça

Protocolo: 853247
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 02/2022-MP/PJ de aFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, vi e § 3° 
da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. vi da rEsolUÇao N° 
23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil n° 
02/2022-MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 68.890-000 
- Afuá/Pará - Fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
Portaria nº 02/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá - Prefeitura Municipal de afuá e conselho 
Municipal de controle e acompanhamento social do fUNdEB-cacs
assunto: apurar as possíveis irregularidades praticadas pelo gestor muni-
cipal na aplicação de verbas federais na área de educação, mais especifica-
mente do fUNdEB no exercício 2021.
adoNis tENÓrio cavalcaNti - Promotor de Justiça

Protocolo: 853263
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 012/2022-MP/PJF
o Promotor de Justiça titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 129, 
incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 23/2007 
do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério Público do 
Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e vi, da lei comple-
mentar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo Nº 000126-158/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio Bentes, s/nº 
– centro – cEP: 68.280-000,faro – fone/ fax: (93)3557-1119.
Portaria nº 012/2022-MP/PJf
acompanhados: Município de faro – setor de licitação
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o respeito aos princípios da legalidade, 
publicidade, impessoalidade e moralidade do chamamento público para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados a me-
renda escolar no Município de faro, no ano de 2022.
osvaldino lima de sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 853268
eXtrato de Portaria N° 004/2022/MP/4ªPJa
a 4ª Promotora de Justiça de abaetetuba, torna pública a expedição da 
Portaria n° 004/2022/MP/4ªPJa, encaminhada aos seguintes órgãos: 
Procuradoria-Geral de Justiça, corregedoria-Geral do MPPa e centro de 
apoio operacional do Meio ambiente - caoMa, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de abaetetuba, situada na avenida são Paulo, nº 
2072, bairro aviação, cep 68.440-000 – Pará – fone/fax: (91) 3751-1177.
1.Portaria: instaurar o presente Procedimento administrativo com 
o objetivo de acompanhar a implantação do posto de combustível W M 
aMaral coMBUstÍvEl ltda – MilENa iv, localizado na tv. Evandro 
chagas, 102, beira mar, bairro centro, na cidade de abaetetuba/Pa.
abaetetuba/Pa, 15/09/2022
JUliaNa dias fErrEira dE PiNHo NoBrE – Promotora de Justiça

Protocolo: 853271
Portaria Nº 5262/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBlico do Esta-
do do Pará, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 
18 da lei complementar Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006, e
coNsidEraNdo que a constituição federal dispõe, em seu art. 127, ser o 
Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
coNsidEraNdo que cabe ao Ministério Público, no exercício da função 
eleitoral, nos termos da lei complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 
atuar em todas as fases e instâncias eleitorais;
coNsidEraNdo a publicação da Portaria nº 5104/2022-MP/PGJ, de 9 
de setembro de 2022, doE em 12/9/2022, que revogou a Portaria nº 
2674/2020-PGJ/MPPa e regulamentou a atuação do membro do Ministério 
Público como Promotor Eleitoral auxiliar ao Promotor Eleitoral titular,
r E s o l v E:
art. 1º autorizar a convocação de servidores do Ministério Público do Esta-
do do Pará, assegurando-lhes o direito à percepção de folga compensató-
ria, para auxiliar o membro do Ministério Público no desempenho de função 
eleitoral, na condição de titular ou substituto, inclusive ao membro que for 
designado para auxiliar nos trabalhos eleitorais em primeiro e segundo 
turno, se houver.
§1º A convocação de que trata este artigo fica condicionada a solicitação 
endereçada à subprocuradoria-Geral de Justiça, área técnico-administrativa, 
indicando o(s) nome(s) do(s) servidor(es) a ser(em) designado(s) para auxí-
lio nas atividades eleitorais de forma presencial, devendo ser acompanhada 
da devida justificativa caso o número de servidores seja superior a um.
§2º o pedido para a convocação dos servidores deverá ser protocolizado 
com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis da data do turno eleitoral.
3º a subprocuradoria-Geral de Justiça, área técnico-administrativa, apreciará 
a solicitação do membro do Ministério Público atentando para a conveniência e 
oportunidade, bem como à disponibilidade  orçamentária e financeira.
art. 2º a atuação do servidor do Ministério Público como auxiliar nas ativi-
dades eleitorais, abrangerá o sábado e o domingo do primeiro e segundo 
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turnos das eleições, se houver, no horário de 8h às 17h, podendo ser es-
tendido em decorrência da necessidade de serviço.
art. 3º o servidor convocado terá direito a 2 (dois) dias de folgas 
compensatórias por dia trabalhado na forma do art. 1º desta Portaria.
art. 4º o requerimento de folga será formalizado via GEdoc e endereça-
do à subprocuradoria-Geral de Justiça, área técnico-admnistrativa, devi-
damente instruído com a comprovação de atuação presencial como auxiliar 
nas atividades eleitorais, com a anuência do respectivo superior hierárqui-
co, respeitada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data do 
início do afastamento.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
Belém, 15 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 853539
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Xiii coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas e a 
ForMaÇÃo de cadastro de reserVa No carGo de ProMotor 
de JUstiÇa de PriMeira eNtrÂNcia e de ProMotor de JUsti-
Ça sUBstitUto de PriMeira eNtrÂNcia do MiNistÉrio PÚBLi-
co do estado do ParÁ
editaL Nº 2 – MPPa ProMotor, de 14 de seteMBro de 2022
o Ministério Público do Estado do Pará, tendo em vista as impugnações 
deferidas, torna pública a retificação do item 13 e dos subitens 14.1 a 
14.10 do Edital nº 1 – MPPa Promotor, de 22 de agosto de 2022, conforme 
a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subi-
tens do referido edital.
[...]
13 da seXta etaPa – aVaLiaÇÃo de tÍtULos 
[...]
14 da Nota FiNaL e da cLassiFicaÇÃo FiNaL No coNcUrso
14.1 Será calculada a nota final nas fases eliminatória (NfE) do concurso, 
que corresponderá à média ponderada da nota final na prova escrita 
objetiva (NFPEO), da nota final na prova discursiva (NFPD) e da nota final 
na prova oral (NfPo): NFE = [NFPEO + (2 x NFPD) + NFPO] / 4.
14.1.1 será aprovado o candidato que obtiver NFE ≥ 6,00 pontos.
14.2 A nota final no concurso (NF) será a média ponderada das notas das 
provas e dos pontos dos títulos, de acordo com a seguinte fórmula: Nf = 
[9 x NFE + 0,5 x NFPT + 0,5 x T] / 10, em que NFPT = nota final na prova 
de tribuna, t = nota na avaliação de títulos.
14.3 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicação dos critérios de 
desempate constantes do item 15 deste edital, os candidatos serão listados 
em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das 
notas finais no concurso.
14.4 os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem 
com deficiência, se não forem eliminados no concurso e considerados pes-
soas com deficiência na avaliação biopsicossocial, serão publicados em lista 
à parte e figurarão também na lista de classificação geral, nos termos do 
art. 61 da resolução nº 004/2014.
14.5 o candidato negro se não eliminado no concurso, terá seu nome e a 
sua respectiva pontuação publicados em lista à parte e figurará também na 
lista de classificação geral.
14.6 o candidato indígena se não eliminado no concurso, terá seu nome e 
a sua respectiva pontuação publicados em lista à parte e figurará também 
na lista de classificação geral.
14.7 o candidato quilombola se não eliminado no concurso, terá seu nome 
e a sua respectiva pontuação publicados em lista à parte e figurará tam-
bém na lista de classificação geral.
14.8 todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segun-
da casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior 
se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
14.9 o candidato poderá solicitar o seu posicionamento na última posi-
ção da lista dos aprovados.
14.10 a solicitação para posicionamento na última posição da lista dos 
aprovados é irrevogável e irretratável.
14.11 a solicitação para posicionamento na última posição da lista dos 
aprovados deve ser efetuada por meio de requerimento específico, nos 
termos previstos no parágrafo único do art. 69 da resolução nº 004/2014, 
e encaminhado para o e-mail protocolo@mppa.mp.br, até o termo final 
do prazo de posse, acompanhado por cópia de documento de identifica-
ção do candidato.
14.11.1 Não será aceito requerimento de solicitação de final de fila via 
postal, via fax, ou, ainda, fora do prazo.
[...]
raiMUNdo de MeNdoNÇa riBeiro aLVes
Presidente da comissão do concurso

Protocolo: 853817
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria n° 107/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo a Portaria nº 0914, de 13/09/2022 do tribunal de 
contas dos Municípios do Estado do Pará, publicada na edição nº 1326 do 
DOE TCM/PA de 14/09/2022;
coNsidEraNdo a correlação administrativa que existe entre este órgão 
Ministerial e aquela corte de contas,
rEsolvE:

i- adotar os mesmos procedimentos de funcionamento administrativo 
dispostos na Portaria nº 0914, de 13/09/2022 do tcM/Pa.
ii- registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 853718
Portaria n° 100/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5059/2022,
rEsolvE:
i - conceder ao servidor raPHaEl Brito dE Paiva – cargo: analista - in-
formática, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 13.10 até 11.11.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 101/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5067/2022,
rEsolvE:
i - conceder à servidora aliNE dos saNtos olivEira – cargo: analista 
- ciências contábeis, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente 
ao período aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 05.12.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 102/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 31, da 
lei complementar n° 086/2013, e de acordo com o que consta no Processo 
n° 5060/2022,
rEsolvE:
i - conceder à Procuradora Maria rEGiNa fraNco cUNHa, o gozo de 
60 (sessenta) dias de férias referentes ao 1º e 2º período aquisitivo 
2021/2022, a ser usufruído a partir de 20.09 até 18.11.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
Portaria n° 103/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5069/2022,
rEsolvE:
i - conceder ao servidor alBErto liMa da silva JatENE – cargo: asses-
sor Especial i, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao perío-
do aquisitivo 2019/2020, a ser usufruído a partir de 18.10 até 16.11.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 12 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 104/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5081/2022,
rEsolvE:
i - conceder ao servidor dailsoN Garcia dE olivEira – cargo: assis-
tente da Procuradoria ii, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referen-
te ao período aquisitivo 2021/2022, a ser usufruído a partir de 26.09 até 
25.10.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 105/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 74, da 
lei n° 5.810/94 e de acordo com o que consta no Processo n° 5079/2022,
rEsolvE:
i - conceder ao servidor raMaYaNa Gaia riBEiro – cargo: assessor Es-
pecial ii, férias regulamentares de 30 (trinta) dias referente ao período 
aquisitivo 2020/2021, a ser usufruído a partir de 26.09 até 25.10.2022.
ii  - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa
Portaria n° 106/2022/GaB/MPcM-Pa
a Procuradora-Geral do Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
I – Designar os servidores abaixo para atuarem como fiscal e suplente na 
seguinte contratação:

FiscaL sUPLeNte coNtrato Nº oBJeto

raMaYaNa Gaia riBEiro rivaNdro Batista dos 
saNtos 13/2022/MPcM-Pa

contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento 
e instalação de divisórias no 
Prédio sede do MPcM/Pa.

ii - registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de setembro de 2022.
Maria iNEZ KlaUtaU dE MENdoNÇa GUEiros
Procuradora-Geral do MPcM-Pa

Protocolo: 853708
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
aViso de ratiFicaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de abaetetuba torna público que o secretário 
Municipal d Educação no uso de suas atribuições conferidas pelo decreto 
Municipal nº 012, de 04 de fevereiro de 2021 ratificoU o processo de 
disPENsa Nº 011/2022, cujo objeto é locação de imóvel localizado no rio 
arumanduba, região das ilhas no Município de abaetetuba, destinado ao 
funcionamento da Emeif N. sra. da Paz, Pelo Período de 12 (doze) Meses 
em favor da associação obras sociais da diocese de abaetetuba, portador 
do cNPJ nº 02.727.757/0001-07, pelo valor Global de r$ 19.200,00. vi-
gência de 12 (doze) meses. Gabinete da secretária Municipal de assistên-
cia social, em 23 de Junho de 2022. Jefferson Felgueiras de Carvalho 
- Secretário de Educação.

eXtrato de coNtrato 
Partes: Prefeitura Municipal de abaetetuba/secretaria Municipal 
de Educação, CNPJ nº 21.763.283/0001-01. origem: dispensa nº 
011/2022. objeto: locação de imóvel localizado no rio arumanduba, re-
gião das ilhas no Município de abaetetuba, destinado ao funcionamento 
da Emeif N. sra. da Paz, Pelo Período de 12 (doze) Meses. contrato em 
favor da associação obras sociais da diocese de abaetetuba, portador 
do cNPJ nº 02.727.757/0001-07. contrato nº 2022/202. valor global: r$ 
19.200,00. vigência de 12 (doze) meses de 28/06/2022 à 28/06/2023. 
assinatura: 28 de Junho de 2022. Jefferson Felgueiras de Carvalho - 
Secretário Municipal de Educação.

Protocolo: 853548

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo 

Nas edições circuladas no dia 05/08/2022, nos jornais: d.o.U, seção 
3, nº 148, pág.279; DOE/PA, nº 35.069, pág. 117; Diário do Pará, Folha 
Economia, B8, referente ao resultado da licitação e Homologação da ade-
são nº 014/2022. oNde se LÊ: tomada de Preços nº 014/2022, LÊ-se: 
adesão a ata de registro de Preço nº 014/2022. Raphael Thiago Silva 
sereni - secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 853549

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
coNcorrÊNcia PÚBLica 003/2022

oBJeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para coNstrU-
ÇÃo dE 28 (viNtE E oito) Escolas MUNiciPais dE 01 a 06 salas dE 
aUla EM EstrUtUtra dE MadEira E Mista do tiPo Plafita, ZoNa 
rUral do MUNicÍPio. abertura: 19/10/2022, às 09:00 horas.

afuá/Pa, 15 de setembro de 2022.
rosiLeY caNeLa de MeLo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 853551

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
retiFicaÇÃo do Pe. srP  74/2022

Na publicação realizada dia 15 de SETEMBRO de 2022 no jornal diá-
rio Oficial da União e Ioepa. ode se LÊ: aBErtUra: 26/09/2022, às 09:00 
horas Leia-se: aBErtUra: 28/09/2022, às 09:00 horas. as demais in-
formações contidas no aviso permanecem inalteradas.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 068/2022
objeto: aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos 
para atender as necessidades das secretarias que integram a Prefeitura 
Municipal de altamira/Pa data de abertura: 28/09/2022 as 10h (horário de 
Brasília). local de abertura: https://licitanet.com.br/Edital disponível: site 
de Prefeitura de altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações 
- tcM/Pa, Plataforma do licitanet e no setor de licitações - setor de su-
primentos e serviços: av. acesso dois, 530 Bairro Premem. claudomiro 
Gomes da silva, Prefeito.

Protocolo: 853552

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado de aNÁLise e JULGaMeNto de 
docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo - resUMido 

toMada de PreÇos N°. 2001/2022 
objeto: execução das seguintes obras: construção de duas praças e um 
trapiche no município de Barcarena. a Prefeitura Municipal de Barcare-
na, Pa, através de sua comissão permanente de licitação, em conformi-
dade com a lei n°. 8.666/93 e disposições do edital, torna público aos 
interessados que, após recurso administrativo interposto pela empresa 
dNc - dragagem, Naval e civil Eireli, o qual foi deferido pela comissão, 
nos termos do art. 109, § 4º, da lei n°. 8.666/93, decidiu-se habilita-
ra referida empresa em ambos os lotes em disputa (01, 02 e 03), con-
forme novo resultado completo de análise e julgamento dos documentos 
de habilitação que poderá ser adquirido no departamento de licitações e 
contratos, no endereço descrito no edital, bem como no portal da trans-
parência da prefeitura, através do endereço/link: https://barcarena.govbr.
cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2022&nr-
proc=2001&numpaghist=2ou, ainda, no portal do jurisdicionado do tcM/
PA (sistema “Geo-Obras”). Os representantes das outras cinco empresas 
habilitadas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, 
interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir da data de publicação deste ato administrativo (resul-
tado resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 23 de 
setembro de 2022, conforme art. 109, inciso I, alínea “a”, c/c § 1°, da Lei 
n°. 8.666/93. os documentos de habilitação da empresa dNc - dragagem, 
Naval e civil Eireli estão disponíveis, integralmente, no portal da transpa-
rência da prefeitura, no endereço/link acima descrito.caso os interessados 
queiram acessar algum outro documento do processo que não esteja no 
portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema 
“Geo-Obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa hipótese, de-
verão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que entreguem 
os recursos administrativos no departamento de licitações e contratos, em 
dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para o e-mail: licitacao.
pmb@barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, também observar o 
horário de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). Walde-
mar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 853554
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/Pa

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022
o Município de Brasil Novo/FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, torna 
público a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: 
sistema de registro de Preço para possível futura contratação de empresa 
especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de gestão edu-
cacional aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de 
licença de uso de software por prazo determinado (locação), com atualiza-
ções que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
serviços de implantação, conversão de dados legado, treinamento, suporte 
e atendimento técnico de todos os sistemas/módulos fornecidos, empresa: 
a M aBUcatEr dE saNtaNa - ME cNPJ/Mf 13.619.970/0001-11, com o 
valor total de r$ 200.319,00. Brasil Novo/Pa, 12 de maio de 2022.

WedersoN NoiMiNcHe
secretário Municipal de Educação

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos, 
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2022

oBJeto: sistema de registro de Preço para possível futura contratação 
de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas integrados de 
gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor público para forneci-
mento de licença de uso de software por prazo determinado (locação), com 
atualizações que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, in-
cluindo, serviços de implantação, conversão de dados legado, treinamento, 
suporte e atendimento técnico de todos os sistemas/módulos fornecidos. 
ata dE rEGistro dE PrEÇos Nº 014/2022 - EMPrEsa: a M aBUcatEr 
dE saNtaNa - ME cNPJ/Mf 13.619.970/0001-11, com o valor total de r$ 
200.319,00 (duzentos mil, trezentos e dezenove reais). validade da ata de 
registro de Preços 12 meses.

WedersoN NoiMiNcHe
secretário Municipal de Educação

Protocolo: 853557
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: 
MarQUElEs costa EirEli, cNPJ: 29.557.976/0001-41, contrato admi-
nistrativo nº. 283/2022, com o valor total de r$ 13.079,60. H v dE MElo 
XaviEr EirEli cNPJ Nº 24.757.212/0001-86, contrato administrativo nº. 
282/2022, com o valor total de r$ 46.780,86: oBJEto: registro de Preços 
da administração Pública Municipal para o futuro fornecimento de Gêneros 
alimentícios, material de limpeza, utensílios de cozinha e material de con-
sumo diversos, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal. 
foNtE dE rEcUrsos: 2052, 2107, 2063, 2106, 2002, 2109, e 33903000, 
viGÊNcia dos coNtratos: até 31/12/2022.

Weder MaKes carNeiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo/Pa

Protocolo: 853558
 

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 033/2022-Pe

oBJeto: contratação de empresa do ramo pertinente, com o objetivo de 
formar o sistema de registro de Preços da administração Pública Munici-
pal para o futuro aquisição de insumos para fomento às ações de assis-
tência técnica aos agricultores aderidos ao programa territórios susten-
táveis, no Município de Brasil Novo, em atenção ao objeto do convênio 
n° 006/2022-sEdaP, entre a secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca - sEdaP e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo. 
aBErtUra: 29/09/2022, às 09:30 horas. local da sEssÃo PÚBlica: 
(www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos estarão disponíveis para 
download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.
gov.br (mural de licitações consultas) e Portal transparência do Município 
de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no 
setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura Municipal Brasil Novo, 
na avenida castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 853559

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 009/2022-tP
o Prefeito do Município de Brasil Novo/Pa, torna público a Homologa-
ção e adjudicação na forma da lei nº 8.666/93, do processo licitatório em 
epigrafe. oBJEto: recuperação de 40 km da vicinal 15km 48 sul da Br 
230, com Início na Latitude: 3º20’17.41”S Longitude: 52º35’13.64”0 Final 
Latitude: 3º38’58.52”S longitude: 52º30’0.09”0, no município de Brasil 
Novo/Pa, em atenção ao objeto do convênio nº 189/2022-sEtraN. Em-
presa vencedora: f. s. soarEs ltda, cNPJ nº 39.640.595/0001-85, com 
o valor total de r$ 1.979.298,28 (um milhão, novecentos e setenta e nove 
mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

eXtrato de coNtrato 
toMada de PreÇo Nº 009/2022-tP

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: f. s. 
soarEs ltda, com cNPJ nº 39.640.595/0001-85, contrato administrativo 
nº. 279/2022, com o valor total de r$ 1.979.298,28 (um milhão, nove-
centos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e oito 
centavos). oBJEto: recuperação de 40 km da vicinal 15km 48 sul da Br 
230, com Início na Latitude: 3º20’17.41”S Longitude: 52º35’13.64”0 Final 
Latitude: 3º38’58.52”S longitude: 52º30’0.09”0, no município de Brasil 
Novo/Pa, em atenção ao objeto do convênio nº 189/2022-sEtraN: foNtE 
DE RECURSOS: 1.049; 4.4.90.51.00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) 
meses. Assinatura do Contrato 12/09/2022 - Ordenador de Despesas: We-
der Makes carneiro - Prefeito Municipal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

ordeM de serViÇo
eXtrato de ordeM de serViÇo Nº 023/2022

coNtrataNte - Prefeitura Municipal de Brasil Novo, coNtratado: f. s. 
soarEs ltda, com cNPJ nº 39.640.595/0001-85, contrato administrativo 
nº. 279/2022, com o valor total de r$ 1.979.298,28 (uma milhão, nove-
centos e setenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e oito 
centavos). oBJEto: recuperação de 40 km da vicinal 15km 48 sul da Br 
230, com Início na Latitude: 3º20’17.41”S Longitude: 52º35’13.64”0 Final 
Latitude: 3º38’58.52”S longitude: 52º30’0.09”0, no município de Brasil 
Novo/Pa, em atenção ao objeto do convênio nº 189/2022-sEtraN. foNtE 
DE RECURSOS: 1.043; 4.4.90.51.00 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) 
dias. assinatura da ordem de serviço: Brasil Novo/Pa, 13/09/2022. 
ordenador de despesas: Weder Makes carneiro - Prefeito Munici-
pal de Brasil Novo/Pa.

Weder Makes carneiro
Prefeito Municipal de Brasil Novo

Protocolo: 853560

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
editaL de citaÇÃo (eXtrato)

PraZo de 10 (deZ) dias 
A Comissão Permanente de Sindicância e Processo administrativo 
(cPsPad) do município de Breves, pelo presente, cita a senhora Marilene 
costa ruela, matrícula nº 193651-4, agente de limpeza Educacional, para 
apresentar defesa no Processo administrativo rito sumário nº 004/2022, 
no prazo de 10 (dez) dias. a versão completa deste edital pode ser acessa-
da no site oficial da Prefeitura: breves.pa.gov.br. Geraldo da silva Pan-
toja - Presidente cPsPad.

editaL de citaÇÃo (eXtrato) 
PraZo de 10 (deZ) dias 

A Comissão Permanente de Sindicância e Processo administrativo 
(cPsPad) do município de Breves, pelo presente, cita a senhora terezi-
nha Gonçalves Marques, matrícula nº 193679-4, agente de limpeza Edu-
cacional, para apresentar defesa no Processo administrativo rito sumário 
nº 005/2022, no prazo de 10 (dez) dias. a versão completa deste edital 
pode ser acessada no site oficial da Prefeitura: breves.pa.gov.br. Geraldo 
da silva Pantoja - Presidente cPsPad.

editaL de citaÇÃo (eXtrato) 
PraZo de 10 (deZ) dias 

A Comissão Permanente de Sindicância e Processo administrativo 
(cPsPad) do município de Breves, pelo presente, cita a senhora Maria 
Benedita de souza Marques, matrícula nº 193674-3, agente de limpeza 
Educacional, para apresentar defesa no Processo administrativo rito su-
mário nº 007/2022, no prazo de 10 (dez) dias. a versão completa deste 
edital pode ser acessada no site oficial da Prefeitura: breves.pa.gov.br. 
Geraldo da silva Pantoja - Presidente cPsPad.

aVisos de disPeNsa de LicitaÇÃo 
disPeNsa Nº 7/2021-010212 

A Comissão de Licitação do Município de Breves, através do fundo 
Municipal de assistência Social, em cumprimento à ratificação procedida 
pela sr.ª. Joselice caramês de Melo, secretária Municipal do trabalho e 
assistência social, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa 
de licitação a seguir: objeto: locação de imóvel destinado a abrigar Pro-
visoriamente o centro de referência especializado em assistência social 
- creas Municipal, imóvel localizado na rua duque de caxias nº 1841, 
Bairro centro, Breves/Pa, com intuito de atender as necessidades da se-
cretaria Municipal do Trabalho e assistência Social; Contratado: Sr. Nata-
nael Amaral dos Reis; CPF: 424.225.742-20. Fundamento Legal: art. 24, 
inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Gisele silva 
Valente - Presidente da cPL Breves.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº: 20213154 

Origem: Dispensa de Licitação nº 7/2021-010212; Contratante: Fmas; 
Contratado: Sr. Natanael Amaral dos Reis; Cpf: 424.225.742-20; objeto: 
locação de imóvel destinado a abrigar Provisoriamente o centro de refe-
rência especializado em assistência social - creas Municipal, imóvel lo-
calizado na rua duque de caxias nº 1841, Bairro centro, Breves/Pa, com 
intuito de atender as necessidades da secretaria Municipal do trabalho e 
assistência Social; Valor Total: R$ 2.900,00; Vigência: 05 de fevereiro de 
2021 a 05 de abril de 2021; Assinatura: 05 de abril de 2021.

coNtrato Nº: 20220230 
Origem: Tomada de Preços nº 2/2022-052502; Contratante: Fme; Con-
tratado (a): d. Gibson Azevedo Eireli; Cnpj Sob o nº 39.979.741/0001-00; 
objeto: contratação de empresa especializada Para a execução da obra de 
construção (conclusão) das creches tipo - c Proinfância: são tomé e ivo 
Mainard, Localizadas na Zona Rural do Município de Breves/Pa; Valor Total: 
R$ 1.821.884,12; Vigência: 20 de julho de 2022 a 16 de janeiro de 2023; 
data da assinatura: 20 de julho de 2022.

coNtrato Nº: 20220293 
Origem: Carta Convite nº 1/2022-053101; Contratante: Fms; Contrata-
do (a): Construtora Sarsa Ltda; Cnpj: 07.979.767/0001-53; objeto: Con-
tratação de empresa especializada Para execução dos serviços de elabora-
ção de Projeto executivo de arquitetura Hospitalar e complementares de 
engenharia Para reforma e ampliação de Hospital Municipal - HPP com 70 
Leito em Breves/Pa; Valor Total: R$ 297.692,40; Vigência: 02/09/2022 a 
02/03/2023; Ass. 02/09/2022.

eXtratos de terMos aditiVos 
esPÉcie: 1º termo aditivo de contrato dispensa de licitação nº 7/2021-
052401; Contrato nº: 20213249; Contratante: Fundo Municipal de assis-
tência Social; Contratada: Alissandro Pureza Rodrigues, CPF: 486.856.072-
72; objeto: o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato até 01 de junho de 2022, nos termos do art. 57, inciso 
ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 02/12/2021 a 01/06/2022; orde-
nador de despesa: Joselice carames de Melo.
esPÉcie: 2º termo aditivo de contrato dispensa de licitação nº 7/2021-
052401; Contrato nº: 20213249; Contratante: Fundo Municipal de assis-
tência Social; Contratada: Alissandro Pureza Rodrigues, CPF: 486.856.072-
72; objeto: o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
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vigência do contrato até 02 de setembro de 2022, nos termos do art. 57, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 02/06/2022 a 02/09/2022; 
ordenador: Joselice carames de Melo.
esPÉcie: 1º termo aditivo de contrato dispensa de licitação nº 7/2021-
042801; Contrato nº: 20212158; Contratante: Fundo Municipal de Saúde; 
Contratada: Ivaldo Cleber Marques Pinto, CPF: 710.824.172-20; objeto: 
o presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato até 05 de maio de 2023, nos termos do art. 57, inciso ii, da lei 
Federal nº 8.666/93; Vigência: 04/05/2022 a 04/05/2023; ordenador de 
despesa: Jucineide alves Barbosa.
esPÉcie: 1º termo aditivo de contrato Pregão Presencial no 015/2020-
Pmb; Contrato nº: 20200636, 20200637, 20200638, 20200639, 20200640; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Breves; Contratada: Lay out Serviços 
de informática e Processamento de dados ltda, cpnj: 73.807.711/0001-
46; objeto: o presente Termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
vigência do contrato até 21 de agosto de 2023, nos termos do art. 57, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93; Vigência: 22/08/2022 a 21/08/2023; 
Ordenador: José Antônio Azevedo Leão.
esPÉcie: 2º Termo aditivo de Contrato Carta Convite nº 1/2022-022301; 
Contrato nº: 20220160; Contratante: Prefeitura Municipal de Breves; Con-
tratada: G. c. P. Machado comércio e serviços, cpnj: 05.107.161/0001-
00; objeto: o presente Termo aditivo objetiva o aditamento contratual de 
acréscimo de 4,99% cujo valor é de r$ 15.797,55, passando para o valor 
total de r$ 332.183,68, no serviços de reparos nas Praças: Praça do ope-
rário, Praça da Bíblia, Praça Mário curica e Praça frei dorsé, localizadas 
na Zona Urbana do Município de reves/Pa, referentes aos Grupos i, ii, iii 
e IV, contrato nº 20220160; Vigência: 09/09/2022 a 14/11/2022; amparo 
Legal: art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93; ordenador de despesa: 
José Antônio Azevedo Leão.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de Contrato Carta Convite nº 1/2022-041101; 
Contrato nº: 20220169; Contratante: Fundo Municipal de educação de 
Breves; Contratada: D. Gibson Azevedo, Cpnj: 39.979.741/0001-00; obje-
to: o presente termo aditivo objetiva o aditamento contratual de acréscimo 
de 37,1599% cujo valor é de r$ 81.672, passando para o valor total de 
301.492,81, na contratação de empresa especializada Para execução dos 
serviço de reforma da creche cecília rocha, localizada no Bairro aero-
porto, Zona Urbana do Município de Breves/Pa, contrato nº 20220169; 
Vigência: 21/07/2022 a 13/08/2022; amparo Legal: art. 65, §1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93; Ordenador de despesa: Manuelle Espindola dos Reis
esPÉcie: 2º Termo aditivo de Contrato Carta Convite nº 1/2022-041101; 
Contrato nº: 20220169; Contratante: Fundo Municipal de educação de Bre-
ves; Contratada: D. Gibson Azevedo, Cpnj: 39.979.741/0001-00; objeto: o 
presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contra-
to até 27 de setembro 2022, nos contratação de empresa especializada Para 
execução dos serviço de reforma da creche cecília rocha, localizada no Bair-
ro aeroporto, Zona Urbana do Município de Breves/Pa; Vigência: 14/08/2022 
a 27/09/2022; amparo Legal: art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
ordenador de despesa: Manuelle espindola dos reis.

Protocolo: 853561

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

Termo Aditivo Pregão Eletrônico nº 9/2021-028. Termo Aditivo de Con-
trato nº 0809001-2021-Pregão Eletrônico Nº 028-2021. objeto: aquisi-
ção de Gêneros alimentícios Escolar dos alunos da rede Pública de Ensino, 
através do Programa Nacional de alimentação Escolar: Ensino fundamen-
tal Educação de Jovens e adultos - Eja, Educação infantil (Pré Escolar e 
creche), Ensino Médio, Educação Especial e o Programa Mais Educação 
de capanema/Pa. contratado: Noronha e Martins comércio de Produtos 
alimentícios ltda, cnpj nº 20.778.470/0001-98: 12 (doze) Meses. fund. 
legal: art. Nº 57, § 1º, inciso ii da lei federal nº 8.666/93. assinatura: 
01/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.
esPÉcie: 3º termo aditivo de dispensa de licitação. terceiro termo aditi-
vo de contrato nº 0203001-2020. dispensa de licitação nº 07/2020-005. 
objeto: locação de imóvel Para o funcionamento da Unidade de saúde da 
família do Bairro inussum, Para atender a secretaria Municipal de saúde. 
contratado: redson rogerio Moura Gonçalves cpf nº 565.066.512-53.vi-
gência: 03 (três)Meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei Nº 8.666/93. 
assinatura: 01/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito 
Municipal.

aVisos de HoMoLoGaÇÃo 
o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, con-
siderando o julgamento da comissão Permanente de licitação no convite 
nº 002/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de 25 abrigos metálicos para passageiros para o Município de 
capanema-Pa, HoMoloGo seu julgamento a empresa K serviço, comer-
cio E construcao Eireli, com cNPJ nº 07.830.560/0001-12com valor global 
r$217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais), referente 
ao objeto da licitação; nos termos de sua proposta e com base no Art. 22, 
inciso iii da lei nº 8.666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito 
de capanema.

aViso de HoMoLoGaÇÃo. 
o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, consi-
derando o julgamento da comissão Permanente de licitação no convite nº 
003/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para serviços de 
construção de um aponte em concreto armado sobre o rio Malacacheta, 

no município de capanema, HoMoloGo seu julgamento a empresa f1 
construtora construcoes e servicos ltda, com cNPJ nº 18.237.762/0001-
71com valor global r$ 295.196,00 (duzentos e noventa e cinco mil cento e 
noventa e seis reais), referente ao objeto da licitação; nos termos de sua 
proposta e com base no art. 22, inciso iii da lei nº 8.666/93. Francisco 
Ferreira Freitas Neto - Prefeito de capanema.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada. 
o Município de capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de sua 
Pregoeira, informa que o Pregão Eletrônico nº028/2022. contratação de 
Pessoa Jurídica Para serviços de locação de veículos Para transporte Esco-
lar de alunos da rede Pública de Ensino do Município de capanema/Pará. 
sessão Pública: 14/09/2022 às 9h, horário de Brasília, horário de Brasília. 
Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. se deu como 
fracassado. Laise Martins Leal - Pregoeira.

Protocolo: 853562

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2024/2022- PMc
toMada de PreÇo N°. 2/2022-006-/PMc

O Município de Curralinho, através da Prefeitura Municipal de curralinho, 
com sede na av Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da comissão 
Permanente de licitação, torNaM PÚBlico que, conforme autorização do 
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da tomada de 
Preço N°. 2/2022-006 /PMc conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa de engenharia para executar serviço de 
construção da Praça da Bíblia, no município de curralinho, Estado do Pará, 
conforme convênio nº. 275/2022 -sEdoP.
critÉrio dE JUlGaMENto: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErtUra: 04 de outubro de 2022.
Horário: 10horas 00minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: site do tcM http:// www.
tcm.pa.gov.br (Geo obras) e presencialmente mediante apresentação de mí-
dia (cd-r, dvd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor de 
licitações), sito à avenida Jarbas Passarinho,01, Bairro centro - curralinho/
Pa, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@gmail.com.br
OBS; Será cobrada uma taxa de R$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dis-
põe o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o 
Edital na forma impressa.

curralinho/Pa, 16 de setembro de 2022.
clayton Brasil oliveira
Comissão de Licitação

Presidente
Protocolo: 853563

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇa
aViso de LicitaÇÃo 

sistema de registro de preço, modalidade  pregão eletrônico  nº 002/2022fMas-
tipo: menor preço por item, objeto  registro de preços para eventual con-
tratação de empresa para aquisição  gás liquefeito e vasilhame para atender  
famílias de baixa renda no projeto de auxilio gás curuça junto assistência so-
cial do município.  sessão pública: dia 29/09//2022, às 09:00h .informações: 
edital disponível: na sede da prefeitura, https://www. https://www.tcm.pa.
gov.br/mural-de-licitacoes/www.portaldecompraspublicas.com.br /jefferson 
ferreira de miranda -prefeito municipal de curuça/pa.

Protocolo: 853564

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtado de JULGaMeNto 

PreGÃo eLetroNico Nº 002/2022-seMaic
a Prefeitura Municipal de conceição do Araguaia-PA, através da se-
cretaria Municipal de agricultura industria e comercio, por intermédio de 
sua Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que realizou a licitação na 
modalidade PrEGÃo ElEtrÔNico, Nº 002/2022, do tipo MENor PrEÇo 
Por itEM em conformidade com a lei federal nº 10.520/2002, e subsi-
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diariamente, com a lei federal nº 8.666/1993, com a lei complementar 
nº 123/2006, 147/2014, 155/2016, decreto 10.024/2019 e demais legis-
lações vigentes, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital 
e em seus anexos. cujo objeto aQUisiÇÃo dE iMPlEMENtos aGrÍcolas, 
Para sErEM UtiliZados Na rEcUPEraÇÃo dE árEas dEGradadas, 
EXEcUÇÃo dE sErviÇos dE GradaGEM E PrEParo do solo, coNtri-
BUiNdo coM UMa PrEstaÇÃo dE sErviÇos Mais EficiENtEs, BENEfi-
ciaNdo todas as cadEias ProdUtivas do MUNicÍPio, coNvÊNio Nº 
032/2021 - sEdaP, para atender a necessidade do projeto do programa 
território sustentáveis em atendimento a secretaria Municipal de agricul-
tura, indústria e comercio de conceição do araguaia-Pa. rEcEBiMENto 
das ProPostas: No dia 04/05/2022 às 11h30m, por meio do endereço 
www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo como vencedora a seguinte 
empresa: aGroPrata coMÉrcio dE EQUiPaMENtos ltda-EPP, cNPJ: 
20.963.380/0001-77. conceição do araguaia-Pa, 15 de setembro de 2022. 
Heloisa Mendes sousa Francisco. Presidente da cPL.

Protocolo: 853637

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM ELISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 003/2022-FMe  

Proc. LicitatÓrio Nº 3/2022-120901 
Proc. adMiNistratiVo Nº 00507012/22

o Município de dom eliseu através da Prefeitura Municipal, torna pú-
blico que no dia 17/10/2022 às 10h00min, na sala de reuniões da sede 
do poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de 
oliveira, nº02, centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade 
Concorrência, do tipo menor preço global. Com o Objeto:” Obtenção de 
Proposta mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de 
pessoa jurídica para execução indireta, por meio de empreitada global para 
construção de uma escola com 8 (oito) salas de aula no Município de dom 
Eliseu/Pa, estabelecida na rua felinto Müller, s/N, bairro Jardim Prima-
vera, próximo ao Ginásio Poliesportivo no Município de dom Eliseu, nos 
moldes do convenio de cooperação técnica e financeira nº 039/2022 da 
secretaria de Estado de Educação - sEdUc, conforme projetos, memo-
riais descritivos e planilhas orçamentárias, e de acordo com o presente 
Edital e seus Anexos.”. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados nos endereços eletrônico: ht-
tps://domeliseu.pa.gov.br/ e https://www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdi-
cionado/sistema/geo-obras ou no departamento de licitações da prefeitura 
municipal, localizado no mesmo endereço acima referido, informações e 
esclarecimentos via e-mail - licitadom@gmail.com, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente das 08:00hs às 13:00hs.

Verônica Silva da Costa-Presidente da cPl
Protocolo: 853565

aViso de rePUBLicaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 001/2022-FMs  
Proc. LicitatÓrio Nº 2/2022-230201

Proc. adMiNistratiVo Nº 00302004/22
o Município de dom eliseu através da Prefeitura Municipal, torna pú-
blico que no dia 07/10/2022 às 10h00min, na sala de reuniões da sede do 
poder Executivo Municipal localizada na av. Juscelino Kubitschek de olivei-
ra, nº02, centro, cEP: 68.633-000, realizará licitação, Modalidade concor-
rência, do tipo menor preço global. Com o Objeto:” Obtenção de Proposta 
mais vantajosa para a administração, relativa à contratação de pessoa 
jurídica, para execução indireta, por meio de empreitada global de mão de 
obra para realizar a aMPliaÇÃo do PrÉdio da sEcrEtaria MUNiciPal 
dE saÚdE, localizado na rua ceará, s/n, centro no Município de dom 
Eliseu/Pa, conforme Projetos, Memoriais descritivos e Planilhas orçamen-
tárias, neste município, e de acordo com o presente Edital e seus Anexos.”. 
o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados nos endereços eletrônico: https://domeliseu.pa.gov.br/ e 
https://www.tcm.pa.gov.br/portaldojurisdicionado/sistema/geo-obras ou no 
departamento de licitações da prefeitura municipal, localizado no mesmo 
endereço acima referido, informações e esclarecimentos via e-mail - licita-
dom@gmail.com, a partir da publicação deste aviso, no horário de expe-
diente das 08:00hs às 13:00hs.

Verônica Silva da Costa-Presidente da cPl
Protocolo: 853566

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o re-
sultado do PrEGÃo ElEtroNico: Nº PE 23/2022-PMGP, homologado 
em 08/09/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 
01/09/2022, ao objeto: registro de preço para eventual contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos (lava 

jato) pertencentes a frota de veículos da Prefeitura e fundos Municipais de 
Goianésia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, 
cNPJ: 83.211.433/00014-13, em favor das empresas: aliNE EsPosito 
SILVA 00878388265, CNPJ: 46.149.313/0001-07, valor R$ 221.150,00; 
iMPErio das carNE E sErvicos EirEli. cNPJ: 07.238.654/0001-05, 
valor r$ 236.450,00.
o Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, resolve publicar o resul-
tado do PrEGÃo ElEtroNico: Nº PE 27/2022-PMGP: homologado 
em 08/09/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 
30/08/2022, ao objeto: registro de preços para futura eventual contra-
tação de empresa para serviços de recarga e aquisição de toners e cartu-
chos, para suprir as necessidades das diversas Unidades administrativas 
do Município de Goianésia do Pará-Pa. contratante: Prefeitura Municipal 
de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, em favor das empre-
sas: aUGUstUs iNforMatica ltda, cNPJ: 10.433.143/0001-40, valor r$ 
29.552,03; M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI, CNPJ: 14.575.738/0001-91, 
R$ 20.298,98; SISOFTWARE INFORMATICA DESENVOLVIMENTO EIRELI, 
CNPJ: 11.490.526/0001-13, valor R$ 313.650,00; V. C. DA ROCHA DIS-
triBUidora-ME, cNPJ: 05.808.979/0001-42, valor r$ 35.223,00. Fran-
cisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 853567

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
Ata de registro de preço nº 20220413, oriunda do PREGÃO ELETRO-
Nico: Nº Pe 23/2022-PMGP. objeto: registro de preço para eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem 
de veículos (lava jato) pertencentes a frota de veículos da Prefeitura e 
fundos Municipais de Goianésia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal 
de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, Empresas vencedoras: 
aliNE EsPosito silva 00878388265, cNPJ: 46.149.313/0001-07, nos 
itens: 1, 2, 3, 5 e 9, valor R$ 221.150,00; IMPERIO DAS CARNE E SERVI-
cos EirEli. cNPJ: 07.238.654/0001-05, nos itens: 4, 6, 7 e 8, valor r$ 
236.450,00. data de assinatura: 13/09/2022.
Ata de registro de preço nº 20220412, oriunda do PREGÃO ELETRO-
Nico: Nº Pe 27/2022-PMGP objeto: registro de preços para futura 
eventual contratação de empresa para serviços de recarga e aquisição de 
toners e cartuchos, para suprir as necessidades das diversas Unidades ad-
ministrativas do Município de Goianésia do Pará-Pa. contratante: Prefeitu-
ra Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 83.211.433/00014-13, Empresas 
vencedoras: aUGUstUs iNforMatica ltda, cNPJ: 10.433.143/0001-40, 
nos itens: 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 75, 80, 81, 83, 84, 89 e 90, valor r$ 
29.552,03; M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI, CNPJ: 14.575.738/0001-91, 
nos itens: 53, 54, 55, 82, 85, 86, 87 e 88, R$ 20.298,98; SISOFTWARE IN-
forMatica dEsENvolviMENto EirEli, cNPJ: 11.490.526/0001-13, nos 
itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 
45, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 77 e 79, valor R$ 313.650,00; V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA-ME, 
cNPJ: 05.808.979/0001-42, nos itens: 29, 30, 41, 42, 44, 67 e 78, valor 
r$ 35.223,00. data de assinatura: 13/09/2022. Francisco david Leite 
Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 853568

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 1º termo aditivo de valor referente a 25%, ao contrato nº 
20220158, oriundo do pregão eletrônico nº PE 12/2022-PMGP. Espécie: 
1º termo aditivo de valor referente a 25%, aos contratos nº 20220229 e 
20220230, oriundos do pregão eletrônico nº PE 06/2022-PMGP. Francisco 
David Leite Rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 853569

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ Miri
aViso de ProrroGaÇÃo

A Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri torna Pública a Prorrogação do 
Processo de seleção e credenciamento da chamada Publica nº003/2022 
PMi-cP, cujo objeto é: contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de 
serviços de Hotelaria para atender a Prefeitura Municipal de igarapé Miri e 
secretarias. o novo prazo para credenciamento é de 16 a 23 de setembro 
de 2022, no horário de 08h as 14hs na sala da comissão Permanente de 
licitação. roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal.

Protocolo: 853571

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de terMo de aditiVo de PraZo
coNtrato Nº 006/2021-srP/cPL/seMsa

terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato Nº: 006/2021-srP/
cPL/seMsa. ORIGEM: PREGÃO Nº 006/2021-SRP-CPL-SEMSA; Contra-
tante: Fundo Municipal de Saúde; contratada: JC TRANSPORTE E COMER-
CIO - EIRELI; CNPJ nº 17.074.088/0001-99; objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPrEsa EsPEcialiZada EM PrEstaÇÃo dE sErviÇo dE locaÇÃo dE 
vEÍcUlos Para atENdEr o ProGraMa trataMENto fora doMicilio 
-TFD. Ratificação: 02/09/2022. vigência: 15/09/2022 a 31/12/2022. assi-
natura: 15/09/2022. Nazianne Barbosa Pena - secretaria Municipal 
de Saúde de Igarapé-Miri.

Protocolo: 853573
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 052/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará torna público a todos os 
interessados ao processo licitatório que tem como objeto: rEGistro dE 
PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para 
forNEciMENto dE GÊNEros aliMENticios, visaNdo atENdEr as NE-
cEssidadEs da sEcrEtaria MUNiciPal dE saÚdE do MUNiciPio dE 
iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura será no dia 30/09/2022, às 10:00 horas 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br e informações no e-mail: li-
citacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

JHoNatas de LiMa coeLHo da costa
sEcrEtário dE saÚdE

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/2022-Pe/srP

a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará torna público a todos os 
interessados ao processo licitatório que tem como objeto: rEGistro dE 
PrEÇo Para fUtUra E EvENtUal coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para for-
NEciMENto dE BriNQUEdos, visaNdo atENdEr as NEcEssidadEs da 
PrEfEitUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará/Pa. a abertura será no dia 
29/09/2022, às 10:00 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br 
e informações no e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

arteMes siLVa de oLiVeira
PrEfEito MUNiciPal

aViso de LicitaÇÃo 
 coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 3/2022-00003-cP

o Município de iPiXUNa do ParÁ, através do fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo, por intermédio da comissão de licitação, torna público que 
às 08:30 horas do dia 18 de outubro de 2022, fará realizar licitação na 
modalidade coNcorrÊNcia, tipo menor preço, para coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada EM sErviÇos dE ENGENHaria E coNstrU-
ÇÃo civil, oBJEtivaNdo a coNstrUÇÃo dE UMa Escola coM 12 sa-
las, localiZada No Bairro PlaNalto, ZoNa UrBaNa do MUNiciPio 
dE iPiXUNa do Pará, coNforME ProJEto Basico, PlaNilHa orÇa-
MENtaria MEMorial dEscritivo E croNoGraMa fisico-fiNaNcEiro. 
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.ipixu-
nadopara.pa.gov.br

GLaUcia da coNceiÇÃo saNtaNa rodriGUes da siLVa
sEcrEtária dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 853575

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
coMUNicado 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022 
A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Irituia comunica 
aos interessados ao Pregão Eletrônico nº. 028/2022, que tem como objeto 
a registro de Preços com vistas à contratação de Empresa Especializada 
Para o abastecimento de Gases Medicinais e fornecimento de Materiais 
Medicinais para atender as demandas da secretaria Municipal de saúde de 
irituia/Pa, que devido a necessidade de readequação do Edital, o mesmo 
terá sua data de abertura dia 29/09/2022, às 10h00min. informa ainda 
que o novo Edital estará disponível, através dos sites https://www.portal-
decompraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br.

Protocolo: 853576

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

retiFicaÇÃo
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo  

Termo de Homologação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 
Nº 041/2022-ceL/seVoP/PMM, Processo n° 12.415/2022-PMM - ob-
jeto: rEGistro dE PrEÇos Para EvENtUal aQUisiÇÃo dE PEÇas dE 
rEPosiÇÃo, visaNdo a rEaliZaÇÃo dE MaNUtENÇÕEs PrEvENtivas 
E corrEtivas Nos vEicUlos, tiPo ÔNiBUs, dEstiNados ao traNs-
PortE diário dos EstUdaNtEs da rEdE MUNiciPal dE MaraBá/Pa 
- foi Homologado às empresas MatEUs coMErcio dE PEÇas E sErvi-
Ços ltda - cNPJ Nº 14.737.889/0001-07, vencedora dos lotes 01,02, 

no valor total de r$ 359.023,45. vP8 PEÇas E sErviÇos ltda - cNPJ 
Nº 08.828.452/0001-78, vencedora dos lotes 03,04, no valor total de r$ 
644.800,00, Mv coMl. dE PEÇas Para aUto E sErviÇos ltda - cNPJ 
07.712.240/0001-68, vencedora dos lotes 05,06, onde se lê: no valor 
total de r$ 852.743,03, leia-se: no valor total de r$ 852.727,26. ca-
valcaNtE & da silva coMErcio dE PEÇas E sErviÇos MEcaNicos 
ltda - cNPJ Nº 41.740.295/0001-10, vencedora dos lotes 07,08, no valor 
total de 489.900,02, cs loGistica E sErviÇos dE traNsPortEs ltda 
- cNPJ Nº 09.465.044/0001-61, vencedora dos lotes 09,10, no valor total 
de r$ 405,025,80, onde se lê: valor GloBal dE r$ 2.751.492,30, leia-
se: valor GloBal r$ 2.751.476,53. constada a regularidade dos atos 
processuais, HOMOLOGO o resultado final conforme exposto. Marabá/
Pa, 11/07/2022 - Marilza de oliveira Leite - secretária Municipal 
de Educação - SEMED.

Protocolo: 853642

secretaria MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL-seasP
eXtrato ao coNtrato Nº 471/2022-seasPac 

Processo administrativo nº 21.766/2022/PMM, autuado na moda-
lidade adesão a ata de registro de Preço nº 039/2022/cEl/sEvoP/PMM, 
objeto: aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, eletrônicos 
e mobiliário em geral para suprir as necessidades da secretaria Municipal 
de assistência social, Proteção e assuntos comunitários e os projetos e 
programas vinculados Empresa: J E B. coMErcio dE ElEtroNicos Ei-
rEli, inscrita no cNPJ sob no 33.486.276/0001-80, valor: r$ 42.771,40 
(quarenta e dois mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta centa-
vos), assinatura 15/09/2022. vigência: 31/12/2022. Nadjalúcia oliveira 
Lima, secretária Municipal de assistência social.

Protocolo: 853647

retiFicaÇÃo
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos  

ata de reGistro de PreÇo Nº 072/2022-ceL/seVoP/PMM 
Processo n° 12.415/2022-PMM - objeto: rEGistro dE PrEÇos Para 
EvENtUal aQUisiÇÃo dE PEÇas dE rEPosiÇÃo, visaNdo a rEaliZa-
ÇÃo dE MaNUtENÇÕEs PrEvENtivas E corrEtivas Nos vEicUlos, 
tiPo ÔNiBUs, dEstiNados ao traNsPortE diário dos EstUdaNtEs 
da rEdE MUNiciPal dE MaraBá/Pa, conforme edital e seus anexos, às 
empresas MatEUs coMErcio dE PEÇas E sErviÇos ltda - cNPJ Nº 
14.737.889/0001-07, vencedora dos lotes 01,02, no valor total de r$ 
359.023,45. vP8 PEÇas E sErviÇos ltda - cNPJ Nº 08.828.452/0001-78, 
vencedora dos lotes 03,04, no valor total de r$ 644.800,00, Mv coMl. dE 
PEÇas Para aUto E sErviÇos ltda - cNPJ 07.712.240/0001-68, vence-
dora dos lotes 05,06, onde se lê no valor total de r$ 852.743,03, leia-se 
no valor total de r$ 852.727,26. cavalcaNtE & da silva coMErcio dE 
PEÇas E sErviÇos MEcaNicos ltda - cNPJ Nº 41.740.295/0001-10, 
vencedora dos lotes 07,08, no valor total de 489.900,02, cs loGistica E 
sErviÇos dE traNsPortEs ltda - cNPJ Nº 09.465.044/0001-61, ven-
cedora dos lotes 09,10, no valor total de r$ 405,025,80 onde se lê: valor 
GloBal dE r$ 2.751.492,30, leia-se: valor GloBal r$ 2.751.476,53. 
Órgão Gerenciador: secretaria Municipal de Educação, - sEMEd. vigência: 
12 meses. assinatura: 12/07/2022. Marilza de oliveira Leite - secretá-
ria Municipal de Educação - SEMED.

Protocolo: 853644

eXtrato de coNtrato Nº 141/2022-seMed-PMM, 
Processo nº 10.183/2022/PMM - convite nº 07/2022/cEl/sEvoP/PMM 
objeto:  contratação de empresa de engenharia para execução dos servi-
ços de construção de muro de mourão na EMEf rio sororó, na vila Monte 
Sinai, zona rural do Município de Marabá/PA. Empresa: WF Lima Enge-
nharia EirEli - ME, cNPJ Nº 27.260.556/0001-73, valor: r$ 86.442,51 
(oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um 
centavos). recursos: salário Educação / transf. do fUNdEB 30% - com-
plem. União - vaat / Erário Municipal de Marabá/Pa, início da vigência: 
30/08/2022. término da vigência: 30/05/2023. Marilza de oliveira Lei-
te - Secretária Municipal de Educação. Marabá - PA.

eXtrato de coNtrato Nº 146/2022-seMed-PMM 
Processo nº 11.552/2022/PMM - tomada de Preço Nº 029/2022/cEl/
sEvoP/PMM objeto: contratação de empresa de engenharia para execu-
ção dos serviços de conclusão do ginásio da EMEf Professor raimundinho, 
localizada Na avenida Manaus, Nº 730, Bairro Belo Horizonte, no Município 
de Marabá/Pa. Empresa: Mad. Projetos serviços e construção ltda, cNPJ 
Nº 30.079.849/0001-63, valor: r$ 2.132.807,34 (dois milhões, cento e 
trinta e dois mil, oitocentos e sete reais e trinta e quatro centavos).recur-
sos: salário Educação / transf. do fUNdEB 30% - complem. União - vaat 
/ Erário Municipal de Marabá/Pa. início da vigência: 08/09/2022. término 
da vigência: 08/09/2023. Marilza de oliveira Leite - secretária Muni-
cipal de Educação. Marabá - PA.

eXtrato de coNtrato Nº 149/2022-seMed/PMM 
Processo Nº 13.051/2022-ceL/seVoP/PMM, concorrência (srP) 
Nº 015/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto:  contratação de empresa espe-
cializada na fabricação de móveis em Mdf e madeira, destinados a su-
prir as necessidades da secretaria Municipal de Educação - sEMEd e 
das unidades vinculadas. Empresa: v G de sousa ferreira ltda, cNPJ 
Nº 23.912.114/0001-03, valor r$ 178.600,00 (cento e setenta e oito 
mil e seiscentos reais), recursos:  Erário Municipal. início da vigência: 
13/09/2022. término da vigência: 31/12/2022. Marilza de oliveira Lei-
te - Secretária Municipal de Educação. Marabá - PA.

Protocolo: 853645
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retiFicaÇÃo do coNtrato 
adMiNistratiVo Nº 402/2022-FMs/PMM 

Na publicação n° 35.075 do dia 11/08/2022 na página n° 112, Pro-
cesso administrativo nº 27.527/2021-PMM autuado na modalidade, Pregão 
Eletrônico (srP) Nº 144/2021-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição 
fraldas descartáveis (geriátrica e infantil) para atender o fundo Municipal 
de saúde de Marabá. Empresa: NativU’s EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 
17.327.127/0001-12. valor: r$ 4.768,80 (QUatro Mil sEtEcENtos E 
sEssENta E oito rEais E oitENta cENtavos).  dotações orçamentá-
rias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/siH, 
10 122 0001 2.045 Manutenção secretaria Municipal de saúde Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assiNatUra 09 
de agosto de 2022. lUciaNo loPEs dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa. oNde se LÊ: valor: r$ 4.768,80 (QUatro Mil sEtEcEN-
tos E sEssENta E oito rEais E oitENta cENtavos). 
Leia - se: valor: r$ 4.708,80 (QUatro Mil sEtEcENtos E oito rEais 
E oitENta cENtavos).

Protocolo: 853649

coNtrato adMiNistratiVo Nº 465/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 058/2022-CPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insumos 
e materiais instrumentais para manutenção dos consultórios odontológicos 
das UBs no município de Marabá. Empresa: ProGrad coMErcial MEdi-
ca ltda, inscrita no cNPJ sob n°80.330.046/0001-08, valor: r$ 4.372,50 
(QUatro Mil, trEZENtos, sEtENta, dois rEais E ciNQUENta cENta-
vos). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de saúde - PaB. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consu-
mo. data da assiNatUra 14 de setembro de 2022. MoNica BorcHart 
NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 460/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 058/2022-CPL/PMM. objeto do con-
trato: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição 
de insumos e materiais instrumentais para manutenção dos consultórios 
odontológicos das UBs no município de Marabá. Empresa: ElisvaNdia 
Matos doNiNi EirEli, portadora do cPf sob n°033.063.919-64. valor: 
r$ 82.933,20 (oitENta, dois Mil, NovEcENtos, triNta, trÊs rEais 
E viNtE cENtavos). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Progra-
ma atenção Básica de saúde - PaB. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
Material de consumo. data da assiNatUra 14 de setembro de 2022. 
MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iN-
teriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 463/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 058/2022-CPL/PMM. objeto do 
contrato: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição 
de insumos e materiais instrumentais para manutenção dos consultórios 
odontológicos das UBs no município de Marabá. Empresa: distriBUido-
ra aGUa Boa ltda, inscrita no cNPJ sob n°44.223.526/0001-06, valor: 
r$ 44.958,92 (QUarENta, QUatro Mil, NovEcENtos, ciNQUENta, 
oito rEais E NovENta E dois cENtavos). dotação orçamentaria: 10 
301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde - PaB. Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assiNatUra 14 de 
setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Muni-
cipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 432/2022-FMs 
Processo administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 043/2022-CPL/PMM. objeto do contra-
to: constitui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, ele-
trodomésticos, eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades 
da secretaria Municipal de saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: 
coMErcial flEX EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 41.819.055/0001-05, 
valor: 45.448,18 (QUarENta ciNco Mil QUatrocENtos QUarENta E 
oito rEais, dEZoito cENtavos). dotação orçamentaria: 10 301 0012 
2.047 Programa atenção Básica de saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 aten-
ção vigilância e saúde Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 atenção Média 
e alta complexidade - Mac/siH Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equi-
pamentos e material permanente. data da assiNatUra 14 de setembro 
de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de 
saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 853650

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 467/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 23.999/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade coNcorrÊNcia Nº 016/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de 
registro de Preços Nº 014/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para ElaBoraÇÃo dE ProJEtos Básicos 
E EXEcUtivos, coNtrolE E acoMPaNHaMENto dE oBras PÚBlicas, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do MUNiciPio dE MaraBá/Pa, Em-
presa: Gfc ProJEtos E coNsUltORIA LTDA, CNPJ nº 32.214.127/0001-08; 
valor r$ 531.954,75 (quinhentos e trinta e um mil, novecentos e cinquenta 
e quatro reais e setenta e cinco centavos), assinatura 13/09/2022, vigência: 
31/12/2022. Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 853651

terceiro terMo aditiVo 
ao coNtrato Nº 258/2019-FMs/PMM 

Processo administrativo n° 16.912/2019-ceL/seVoP/PMM, disPeN-
sa de LicitaÇÃo n° 023/2019-FMs/PMM, objeto do contrato original: 
a locação de imóvel urbano, para o funcionamento do centro de referência 
em Saúde do Trabalhador - CEREST. LOCADOR: WADY JORGE SOUSA BELI-
cHE, Pessoa física, devidamente inscrito no cadastro de Pessoa física sob 
n° 000.016.932-39. objeto do aditivo: Prorrogar o prazo do contrato ori-
ginal Nº 258/2019-FMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente 
a partir do dia 15/09/2022 até 15/09/2023. data da assiNatUra: 14 dE 
sEtEMBro dE 2022. Monica Borchart Nicolau -Secretária Municipal 
de saúde interina de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 853638

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de coNtratos 

cHaMada PÚBLica 001/2022 
contrato nº 2022-0908-001 - clemir José Batista rodrigues, cpf: 
423.147.472-91, sdw0423147472910607221043, valor total de r$ 
39.980,71(trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um cen-
tavos).contrato: nº 2022-0908-002 - rodrigo José dos santos Mota, cpf: 
965.753.282-53, sdw0965753282530607221006, r$ 39.980,71valor to-
tal de(trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centa-
vos). contrato: nº2022-0908-003 - José Joaquim da luz santos, cpf: 
707.581.312-91, sdw0707581312910707220940, r$ 39.993,76valor total 
de(trinta e nove mil novecentos e noventa e três reais e setenta e seis cen-
tavos). contrato: nº 2022-0908-004 - Eliana de fatima Garcia rodrigues, 
cpf: 304.339.162-49, sdw0304339162490107220702. valor total de, r$ 
39.991,85; (trinta e nove mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e 
cinco centavos). contrato: nº2022-0908-005 - lucas Eduardo oliveira dos 
reis, cpf: 054.169.132-58, sdw0054169132582007220821, valor total der$ 
39.979,84 (trinta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta 
e quatro centavos).contrato: nº 2022-0908-006 - João fábio de souza e 
souza, cpf: 018.579.862-45, sdw0018579862450607221055, valor total 
der$ 39.980,71 (trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e 
um centavos). contrato: nº 2022-0908-007 - Benedito Eduardo santos dos 
reis, cpf: 055.765.682-65, sdw0055765682650507220251, valor total der$ 
39.980,71 (trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um cen-
tavos). contrato: nº 2022-0908-008 - ramon rogerio sousa carneiro, cpf: 
022.952.012-09, sdw0022952012090707220420, valor total der$ 39.980,71 
(trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos). con-
trato: nº 2022-0908-009 - vinicius José Gomes rodrigues, cpf: 059.151.212-
25, sdw0059151212251407220337, valor total der$ 39.980,71 (trinta E 
nove Mil novecentos E oitenta reais E setenta E Um centavos).contrato: 
nº2022-0908-010 -Maria das dores r. dos santos, cpf: 718.689.412-72, 
sdw0250605202003006220233, valor total de r$ 35.910,00(trinta e cinco 
mil novecentos e dez reais).contrato: nº 2022-0908-011 - antonio robson no-
gueira dos reis, cpf: 923.767.112-15, sdw0923767112150707220430, valor 
total de r$ 39.985,45 (trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais 
e quarenta e cinco centavos). contrato: nº 2022-0908-012 - antonio Mauro 
ferreira dos santos, cpf: 592.410.632-20, sdw0592410632200407220419, 
valor total der$ 39.995,30 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cin-
co reais e trinta centavos).contrato: nº 2022-0908-013 -rosalina ribei-
ro da cruz, cpf: 802.062.472-49, sdw0802062472493011201103, valor 
total de r$ 39.997,10(trinta e nove mil novecentos e noventa e sete re-
ais e dez centavos).contrato: nº2022-0908-014 -rilson nogueira Bar-
ros, cpf: 000.964.212-90, sdw0000964212900504220906, valor total 
der$ 39.982,32 (trinta e nove mil novecentos oitenta e dois reais e trin-
ta e dois centavos). contrato: nº 2022-0908-015 - valdomira leite Go-
mes, cpf: 708.112.102-00, sdw0708112102001307220839, valor total 
der$ 39.980,71 (trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e 
um centavos).contrato: nº2022-0908-016 -Paola cristina reis da costa, 
cpf: 063.044.122-74, sdw0063044122742507220517, valor total der$ 
39.980,71 (trinta e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centa-
vos). contrato: nº2022-0908-017 - Jose de Nazaré Mota, cpf: 287.566.732-
72, sdw0287566732720707221124, valor total de r$ 39.980,71(trinta 
e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos). contra-
to: nº 2022-0908-018 - danilo dos santos rodrigues, cpf: 071.722.622-
04, sdw0071722622040707211147, valor total de r$ 39.980,71(trinta 
e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos).contra-
to: nº 2022-0908-019 -renan felipe santos Mota, cpf: 008.435.162-
40, sdw0008435162400607221101, valor total der$ 39.980,71 (trinta 
e nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos).contrato: 
nº 2022-0908-020 -antonio carlos soares da Mota, cpf: 005.934.492-
07, sdw0005934492073006210241, valor total de r$ 39.980,71(trinta e 
nove mil novecentos e oitenta reais e setenta e um centavos).contrato: nº 
2022-0908-021 -samila de Kassia dos santos saavedra, cpf: 017.659.932-
02, sdw0007804812590607221126, valor total der$ 39.982,03 (trinta e 
nove mil novecentos e oitenta e dois reais e três centavos). contrato: nº 
2022-0908-022 - Maria Nilzelia alexandre ferreira, cpf: 949.504.582-
72, sdw0949504582722005220305, valor total de r$ 39.928,20(trin-
ta e nove mil novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos). contrato: 
nº 2022-0908-023 - ana Paula cruz dos santos, cpf: 702.399.712-13, 
sdw0702399712130807220906, valor total de r$ 39.996,85(trinta e nove 
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mil novecentos e noventa seis reais e oitenta e cinco centavos). contra-
to: nº 2022-0908-024 - Erika thais cruz dos santos, cpf: 702.400.142-
94, sdw0702400142942406210900, valor total de r$ 39.997,10 (trinta 
e nove mil novecentos e noventa sete reais e dez centavos). contrato: nº 
2022-0908-025 - antonia Marília Barros dos reis, cpf: 026.673.182-18, 
sdw0026673182183004211121, valor total de r$ 39.996,50(trinta e nove 
mil novecentos e noventa seis reais e cinquenta centavos). contrato: nº 
2022-0908-026 - antonio Maria dos santos reis, cpf: 398.429.912-53, 
sdw0398429912530903211108, valor total der$ 39.992,25(trinta e nove 
mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos). contra-
to: nº2022-0908-027 - José aldo lima de almeida, cpf: 703.283.232-
68, sdw0703283232682306221204, valor total de r$ 39.990,15(trin-
ta e nove mil novecentos e noventa reais e quinze centavos). contrato: 
nº 2022-0908-028 - raimundo lima de almeida, cpf: 626.154.912-53, 
sdw0626154912530707220821, valor total de r$ 39.990,15 (trinta E nove 
Mil novecentos E noventa reais E Quinze centavos). contrato: nº2022-0908-
029 - cooperativa de Produção E comércialização dos agricultores familiares, 
Cnpj: 32.916.754/0001-82 - Dap. Jurídica SdW3291675400010804210437, 
valor total de r$ 645.619,13 (seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos 
e dezenove reais e treze centavos). contratante: Prefeitura Municipal de ou-
rém/Pa. objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
do Empreendedor familiar rural, para o atendimento do Programa de alimen-
tação Escolar / Pnae do Município de ourém, ano letivo de 2022. origem: ine-
xigibilidade 012/2022 (chamada Pública n° 001/2022). vigência: 09/08/2022 
à 09/08/2023. data da assinatura: 09/08/2022. Francisco Roberto Uchôa 
cruz - Prefeito.

Protocolo: 853577

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n°  9/2022-00058  
Para sisteMa de reGistro de PreÇos  

coM iteNs eXcLUsiVos Para Mes e ePPs 
e aMPLa coNcorrÊNcia 

objeto: aquisição de materiais de consumo (material de limpeza e pro-
dutos de higienização, material de acondicionamento e embalagem, ma-
terial de copa e cozinha e outros materiais de consumo), com a finalidade 
de suprir as necessidades das secretarias Municipais. data de abertura: 
03/10/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via in-
ternet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a 
sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua 
do contorno, 1212 - centro. Pgm: 16/09/2022. Jorge Pascoa da Silva - 
Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 853578

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra
eXtrato ata reGistro de PreÇos

ata Nº 20220167 
PreGÃo PreseNciaL srP 9/2022-017 

oBJeto contrato tem como objeto aquisição de insumos e serviços para 
fomento as ações de assistência técnica agricultores aderidos ao Pro-
grama territórios sustentáveis, no Município, fornecedores registrados: N 
caNdida QUEiroZ silva coMErcio EirElli cNPJ - 26.953.545/0001-
06, valor r$ 13.188,86 (treze mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e 
seis centavos), E. a. da s. saNtos MatErias E GEstÃo EM irriGacao, 
cNPJ: 45.687.607/0001-20, valor r$ 494.200,00 (quatrocentos e noventa 
e quatro mil e duzentos reais), PErfaZENdo valor total r$ 507.388,86 
(quinhentos e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis 
centavos). data da assinatura 30 de agosto de 2022. vigência da ata 12 
meses.

Protocolo: 853580

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra
eXtrato de coNtrato

PreGÃo PreseNciaL reGistro de PreÇo 9/2022-017  
Prazo de Vigência 30.08.2022 a 31.12.2022 oBJEto: contratação 
de empresa com vistas a aquisição de ferramentas e outros materiais de 
consumos diversos em atendimento as unidades gestoras, deste Municí-
pio, dotação orçamentária: 2.028 contratante: Prefeitura Mul. de Piçarra, 
cNPJ: 01.612.163/0001-98, coNtratadas: N caNdida QUEiroZ silva 
coMErcio EirElli cNPJ - 26.953.545/0001-06 ct N. 20220168 valor r$ 
13.188,86, a E. a. da s. saNtos MatErias E GEstÃo EM irriGacao 
cNPJ: 45.687.607/0001-20 ct N. 20220169 valor r$ 494.200. Piçarra-
Pa 30 de agosto de 2022. ordenadora de despesas, LaaNe Barros 
FerNaNdes LUceNa.

Protocolo: 853581

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDON DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de roNdoN do ParÁ
toMada de PreÇos Nº 2/2022-006 PMrP

ordeM de eXecUÇÃo de serViÇo Nº 009/2022
objeto: contratação de empresa especializada em construção civil para 
execução de pavimentação de vias urbanas com blocos sextavados de 
concreto tipo blokret no bairro Gusmão na sede do município de rondon 
do Pará, conforme Convênio nº 122/2022 - SEDOP e especificações do 
contrato administrativo nº 20220503. contratada: coNstrUtora f & f 
ltda - crEa Nº 7845 cNPJ: 06.261.152/0001-24. início da obra: 19 de 
setembro de 2022 - conclusão da obra: 18/12/2022 adriaNa aNdra-
de oLiVeira - Prefeita Municipal.

Protocolo: 853582

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 010-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que 
realizará licitação na Modalidade tomada de Preços, que tem como objeto 
a contratação de Empresa de Engenharia Para Executar a conclusão da 
construção da Escola do Bairro do triângulo do Município de santa izabel 
do Pará; A Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 04 de outubro de 
2022, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada 
na av. da república nº 1613, bairro do triângulo, santa izabel do Pará. a 
íntegra do Edital poderá ser adquirida no site do tcM-Pa http://geoobras.
tcm.pa.gov.br, (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMsiP.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEsidENtE da cPl/PMsiP

Protocolo: 853386

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 006-2022-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que re-
alizará licitação na Modalidade concorrência, que tem como objeto a con-
tratação de Empresa de Engenharia Para Executar a conclusão da constru-
ção da Escola do Bairro do Miraí, do Município de Santa Izabel do Pará; A 
sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 18 de outubro de 2022, na 
sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na av. da 
república nº 1613, bairro do triângulo, santa izabel do Pará. a íntegra do 
Edital poderá ser adquirida no site do tcM-Pa http://geoobras.tcm.pa.gov.
br, (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMsiP.

rosinaldo Ferreira de Freitas
PrEsidENtE da cPl/PMsiP

Protocolo: 853704

errata de aViso de HoMoLoGaÇÃo 
tP N°004/2022 PMsiP/seMtePs

reF. a PUBLicaÇÃo do dia 15/09/2022, PÁG. 109
oNde se LÊ: valor GloBal: r$ 1.109.468,33 (UM MilHÃo, cENto E 
NovE Mil, QUatrocENtos sEssENta E oito rEais E triNta E trÊs 
cENtavos).
Leia-se: valor GloBal: r$ 1.095.367,79 (UM MilHÃo, NovENta E 
ciNco Mil, trEZENtos sEssENta E sEtE rEais E sEtENta E NovE 
cENtavos).
oNde se LÊ: aviso dE HoMoloGaÇÃo tP N°004/2022 PMsiP/sEMtEPs.
Leia-se: aviso dE HoMoloGaÇÃo/ adJUdicaÇÃo tP N°004/2022 PM-
siP/sEMtEPs.

rosinaldo Ferreira de Freitas
Presidente da cPl

Protocolo: 853154

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtratos de coNtratos 

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 03/2022
objeto: aquisição de Materiais de construção, elétricos, Hidráulicos, fer-
ramentas e EPi’s, objetivando atender as necessidades do fundo desen-
volvimento da educação Básica - fundeb de santa Maria do Pará/Pa. con-
tratante: fundeb. contrato nº: 20220160. contratada: n f X do Brasil 
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com. Mat. const. serviços e alimentos eireli, cnpj 13.005.544/0001-98. 
valor: r$ 228.094,48 (duzentos e vinte e oito mil, noventa e quatro reais e 
quarenta e oito centavos). vigência: 27/06/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 03/2022 
objeto: aquisição de Materiais de construção, elétricos, Hidráulicos, fer-
ramentas e EPi’s, objetivando atender as necessidades do fundo Munici-
pal de educação de santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal 
de educação. contrato nº: 20220161. contratada: n f X do Brasil com. 
Mat. const. serviços e alimentos eireli, cnpj: 13.005.544/0001-98. valor: 
r$ 74.538,75 (setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e se-
tenta e cinco centavos). vigência: 27/06/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 03/2022 
objeto: aquisição de Materiais de construção, elétricos, Hidráulicos, fer-
ramentas e EPi’s, objetivando atender as necessidades do fundo Municipal 
de assistência social de santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Mu-
nicipal de assistência social. contrato nº: 20220162. contratada: n f X do 
Brasil com. Mat. const. serviços e alimentos eireli. cnpj 13.005.544/0001-
98. valor: r$ 73.473,75 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta e três 
reais e setenta e cinco centavos).  vigência: 27/06/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 03/2022 
objeto: aquisição de Materiais de construção, elétricos, Hidráulicos, fer-
ramentas e epi’s, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Muni-
cipal de santa Maria do Pará/Pa. contratante: Prefeitura Municipal. contra-
to nº: 20220163. contratada: n f X do Brasil com. Mat. const. serviços e 
alimentos eireli. cnpj 13.005.544/0001-98. valor r$ 845.622,10 (oitocen-
tos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos). 
vigência: 27/06/2022 a 31/12/2022

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 03/2022 
objeto: aquisição de Materiais de construção, elétricos, Hidráulicos, fer-
ramentas e epi’s, objetivando atender as necessidades do fundo Municipal 
de saúde de santa Maria do Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de 
saúde. contrato nº: 20220165. contratada: n f X do Brasil com. Mat. 
const. serviços e alimentos eireli, cnpj 13.005.544/0001-98. valor: r$ 
413.011,98 (quatrocentos e treze mil, onze reais e noventa e oito centa-
vos). vigência: 27/06/2022 a 31/12/2022.
Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 002/2022 

objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará. contrato nº: 20220173. con-
tratada: Emilly Cristina Melo de Araujo eireli, Cnpj 28.155.068/0001-69. 
valor: r$ 323.533,70 (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e 
três reais e setenta centavos). vigência 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa. contratante: Prefei-
tura Municipal. contrato nº: 20220174. contratada: r.v. Passos eireli, cnpj 
34.152.787/0001-29. valor: r$ 19.207,96 (dezenove mil, duzentos e sete 
reais e noventa e seis centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa. contratante: 
Prefeitura Municipal. contrato nº: 20220175. contratada: oliveira, comer-
cio, serviços e construções em Geral eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. va-
lor: r$ 55.894,98 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e quatro 
reais e noventa e oito centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as ne-
cessidades do fundo Municipal de assistência social de santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência social. contrato 
nº: 20220176. Contratada: Emilly Cristina Melo de Araujo Eireli, Cnpj 
28.155.068/0001-69. valor: r$ 67.207,24 (sessenta e sete mil, duzentos e 
sete reais e vinte e quatro centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as ne-
cessidades do fundo Municipal de assistência social de santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência social. contrato: 
20220177. contratada: r.v. Passos eireli, cnpj 34.152.787/0001-29. valor 
r$ 10.599,50 (dez mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta 
centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as ne-
cessidades do fundo Municipal de assistência social de santa Maria do 
Pará/Pa. contratante: fundo Municipal de assistência social. contrato: 
20220178. contratada: oliveira, comercio, serviços e construções em Ge-
ral eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. valor r$ 6.496,00 (seis mil, quatro-
centos e noventa e seis reais). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as neces-
sidades do fundo Municipal de educação de santa Maria do Pará/Pa. con-
tratante  fundo Municipal de educação. contrato: 20220182. contratada 
Emilly Cristina Melo de Araujo Eireli, Cnpj 28.155.068/0001-69. Valor R$ 
137.546,76 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 
setenta e seis centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as neces-
sidades do fundo Municipal de educação de santa Maria do Pará/Pa. con-
tratante: fundo Municipal de educação. contrato: 20220183. contratada: 
r.v. Passos eireli, cnpj 34.152.787/0001-29. valor r$ 31.762,50 (trinta e 
um mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). vigência: 
06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessi-
dades do fundo Municipal de educação de santa Maria do Pará/Pa. contratan-
te: fundo Municipal de educação. contrato: 20220184. contratada: oliveira, 

comercio, serviços e construções em Geral eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. 
valor: r$ 14.534,84 (quatorze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta 
e quatro centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessi-
dades do fundo Municipal de Gestão ambiental de santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato: 20220185. 
contratada: oliveira, comercio, serviços e construções em Geral eireli, 
cnpj 18.833.321/0001-32. valor: r$ 1.178,41 (um mil, cento e setenta e 
oito reais e quarenta e um centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as necessi-
dades do fundo Municipal de Gestão ambiental de santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato: 20220186. 
contratada r.v. Passos eireli, cnpj 34.152.787/0001-29. valor: r$ 253,64 
(duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos). vigência: 
06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as ne-
cessidades do fundo Municipal de Gestão ambiental de santa Maria do 
Pará/Pa. contratante fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato: 
20220187. contratada: oliveira, comercio, serviços e construções em 
Geral eireli, cnpj 18.833.321/0001-32. valor: r$ 53,97 (cinquenta e três 
reais e noventa e sete centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as ne-
cessidades do fundo Municipal de saúde de santa Maria do Pará/Pa. con-
tratante: fundo Municipal de saude. contrato: 20220188. contratada: 
Emilly Cristina Melo De Araujo Eireli, Cnpj 28.155.068/0001-69. Valor: R$ 
57.053,25 (cinquenta e sete mil, cinquenta e três reais e vinte e cinco 
centavos). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as neces-
sidades do fundo Municipal de saúde de santa Maria do Pará/Pa. contra-
tante: fundo Municipal de saude. contrato: 20220189. contratada: r.v. 
Passos eireli, cnpj 34.152.787/0001-29. valor: r$ 26.046,00 (vinte e seis 
mil, quarenta e seis reais). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preços Originário de Pregão eletrônico nº 02/2022 
objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, objetivando atender as ne-
cessidades do fundo Municipal de saúde de santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de saude. contrato: 20220190. contra-
tada: oliveira, comercio, serviços e construções em Geral eireli, cpnj 
18.833.321/0001-32. valor r$ 35.064,00 (trinta e cinco mil, sessenta e 
quatro reais). vigência: 06/07/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 853583

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de

UrBaNisMo e serViÇos PÚBLicos
Portaria Nº 028/2022/seMUrB

O Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos, do Muni-
cípio de santarém - Pa, decreto nº 013/2021-GaP/PMs, no uso de 
suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 
8666/93 e alterações posteriores. resolve: art. 1º - fica constituído como 
fiscal de contrato, da empresa contratada para aquisição de impressoras 
multifuncional colorida e impressoras multifuncional laser monocromática 
para atender as necessidades da sEMUrB. a sra. Janice Paiva de sousa, 
decreto nº305/2022 GaP/PMs, lotado nesta secretaria Municipal de Urba-
nismo e Serviços Públicos - SEMURB. ART. 2° Na ausência do fiscal, fica 
designado como fiscal substituto a Sra. Elcineide Costa Marinho, Decreto 
nº 203/2022, lotado nesta secretaria Municipal de Urbanismo e serviços 
Públicos - sEMUrB. art. 3º Esta portaria produz efeito na data de sua 
publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGistrE-sE E 
PUBliQUE-sE, dÊ-sE ciÊNcia E cUMPra-sE. santarém, 14 de setembro 
de 2022 - Jean Murilo Machado Marques - Secretário Municipal de 
Urbanismo e Serviços Públicos.

Protocolo: 853586

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-seMiNFra- UasG 9276444

objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para ElaBorar 
rElatÓrio dE avaliaÇÃo do iMPacto ao PatriMÔNio arQUEolÓGi-
co (raiPa) E do ProJEto dE avaliaÇÃo do iMPacto ao PatriMÔNio 
arQUEolÓGico (PaiPa) da oBra MiraNtE da sErra do saUBal No 
MUNiciPio dE saNtarÉM-Pa. Edital: http://www.gov.br/compras. aber-
tura das propostas: 28/09/2022 às 09h00 no site http://www.gov.br/com-
pras. informações gerais: o edital está disponível na página eletrônica 
www.santarem.pa.gov.br.

santarém (Pa), 16 de setembro de 2022
aNa FLÁVia LoPes Ferreira
Pregoeira Municipal/sEMiNfra

Protocolo: 853587
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 112/2022-seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas atri-
buições legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo de-
creto nº 744/2021 - GaP/PMs, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscaliza-
dores dos contratos referentes aos contratação de Empresas Especiali-
zadas na Prestação de serviços laboratoriais, Exames citopatológicos e 
anatomopatológicos Para a secretaria Municipal de saúde de santarém, 
para a secretaria Municipal de saúde de santarém. titular: Helena diniz 
Henn - Matrícula 30575, cPf: 645.205.362-00 e rG: 2509292 - ssP/Pa, 
servidora sEMsa. suplente: ailson favacho costa - Matrícula 30754, cPf: 
573.599.202-30, rG: 2520554 - ssP/Pa. servidor da sEMsa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor a contar da data de sua assinatura até 
quando for revogada está função.
art. 3º. Esta Portaria produz seus efeitos na data de sua publicação. re-
gistre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. santarém/Pa, de 14 de 
setembro de 2022. Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária Munici-
pal de saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 853588

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220457 - coNcorrÊNcia Nº cP002/2022 - contratante: 
sEcrEtaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo - contratado: a.s. dE c. PirEs 
coNstrUcoEs EirEli objeto: coNstrUÇÃo dE 12 salas dE aUlas No 
distrito da taBoca ZoNa rUral dEstE MUNiciPal conforme convenio 
com estado 028/2022, atENdENdo a sEcrEtaria EXEcUtiva MUNici-
Pal dE EdUcaÇÃo - sEMEd. vigência: 02/09/2022 a 31/12/2022 - valor 
Global: r$ 11.279.898,89 (onze milhões, duzentos e setenta e nove mil, 
oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) - data da as-
sinatura: 02/09/2022.

cLeBsoN de oLiVeira aLVes
secretário Executivo Municipal de Educação

Protocolo: 853590

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

UasG 980547 - PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 027/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde 

com objeto: formação de registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos 
de saúde pertencente a secretaria Municipal de saúde de são francisco 
do Pará. data de abertura: 05/10/2022 às 08h30min, através do www.
comprasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, 
site da Prefeitura e/ou Portal do tcM/Pa.

Patrícia Silva Chaves
secretaria Municipal de saúde

Protocolo: 853591

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022/srP

o MUNicÍPio sÃo JoÃo de PiraBas, através da Prefeitura Municipal 
de são João de Pirabas, por intermédio da Pregoeira, tatiana s. Martins e 
Equipe de apoio, tornam público que fará realizar no dia 30/09/2022 ás 
09:30h, o Pregão Eletrônico n°014/2022/srP, cujo objeto é coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE MEdicaMENtos rEfErENtEs À far-
Mácia Básica, MEdicaMENtos PsicotrÓPicos, MEdicaMENtos Hos-
PitalarEs, MEdicaMENtos dE dEMaNdas JUdiciais E MEdicaMENto 
Para trataMENto dE covid19, Para atENdEr as NEcEssidadEs do 
fUNdo MUNiciPal dE saÚdE dE sÃo JoÃo dE PiraBas, através do sis-
tema registro de preço. o recebimento de propostas será até 09h00min 
e início da sessão às 9h30min do dia 30/09/2022. o Edital e seus anexos 

encontram-se à disposição dos interessados a partir da publicação deste 
aviso, podendo ser consultado ou retirado no site da Prefeitura Municipal 
de são João de Pirabas: www.saojoaodepirabas.pa.gov.br, no Portal dos 
Jurisdicionados do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no Portal de compras 
Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações poderão ser 
obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, em horário expediente, sen-
do das 08h00min às 12h00min, no e-mail licitapmpirabas@outlook.com, 
ou pelo telefone n° 91-985091600. ordenadora de despesas: Merian 
Benoliel Gomes.

Protocolo: 853592

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de retiFicaÇÃo 
LicitaÇÃo: Pe/2022.026-PMsJa srP

Matéria publicada no ioePa nº 110-Protocolo 847873, Pág. 110 de 
02/09/2022, referente ao: PE/2022.026-PMsJa srP: Por item. 
oNde se LÊ critério de avaliação: Por item.  Leia-se: critério de avalia-
ção: Por lote. ronis da silva amorim-Pregoeiro.

Protocolo: 853595
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNiciPio de terra saNta
PreGÃo PreseNciaL  0001/2022 

oBJeto: coNtrataÇÃo dE vEÍcUlos flUviais E aUtoMotorEs dEs-
tiNados ao traNsPortE Escolar do MUNicÍPio aBErtUra No dia 
27/09/2022 as 09:00 Hs. QUalQUEr EsclarEciMENto soBrE o Edital 
sErá fEito PElo e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 
3538-1149.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe
PrEfEito MUiNciPal

Protocolo: 853596
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico: sisteMa reGistro de PreÇos, 

do tiPo MeNor PreÇo, Por iteM 
objeto: Eventual e futura aquisição parcelada de materiais e insumos 
laboratoriais para atender as demandas da secretaria Municipal de saú-
de. comunicamos que está suspenso o Pregão Eletrônico srP nº 9/2022-
058fMs, com a abertura prevista para o dia 13/09/2022 às 09:00hs. tal 
suspensão objetiva a análise e reformulação do Edital. a nova data da 
seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação 
utilizados anteriormente. outras informações poderão ser obtidas com o 
setor de licitações, rua do café s/nº - setor alto Morumbi - cEP: 68.385-
000, ou informações no e-mail cpl2021pmt@gmail.com. 
IGOR LIMA DOS SANTOS - Pregoeiro.

Protocolo: 853598
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

rePUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00036 
Processo adMiNistratiVo Nº 920220036

oBJeto: aquisição de material de construção a serem utilizados na 
construção de pontes em madeira de lei, conforme termo de convênio nº 
055/2019 e especificações contidas nesse edital e seus anexos. Data da 
abertura: 29/09/2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de no-
vembro nº 526, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do 
tcM/Pa

Protocolo: 853600
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Viseu torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar o Pregão Eletrônico 038/2022-sistema de registro de 
Preços para contratação de empresa especializada na aquisição de 30.240 
(trinta Mil, duzentos e Quarenta) litros de Óleo diesel, s10, destinados a 
execução de serviços para a recuperação das estradas vicinais nos trechos: 
TRECHO 01-BR 308 a Boca da Cibrasa, em uma extensão de 32 Km; to-
talizando 32.00 km de serviços de recuperação de Estradas vicinais. con-
forme convênio nº 134/2022-sEtraN. abertura: 29/09/2022 às 15:00H, 
local: www.portaldecompraspublicas.com.br informações: cpl@viseu.pa.
gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.gov.

edilton tavares Mendes
secretaria Municipal de administração

Protocolo: 853602

.

.

ParticULares
.

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 
mesmos, na sede da sociedade, sita à avenida senador lemos nº 247 sa-
las 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 (de-
zesseis) horas, 2º convocação as 16:30 (dezesseis e trinta) horas na sede 
avenida 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: 853603

o sr. adeNis QUiriNo taQUeti 
Brasileiro, divorciado, agricultor, portador do rG nº 754354 ssP/es e 
cPF nº 393.533.385-49, comodatário do imóvel lotE Nº 145 da GlEBa 
20 - FaZeNda estreLa, localizado no município de Brasil Novo/Pa, tor-
na público que recebeu junto à sEMas-Pa, a autorização para Exploração 
florestal (aUtEf) nº 274182/2022 e licença de atividade rural (lar) nº 
14007/2022 para atividade de manejo florestal em regime de rendimento 
sustentável.

Protocolo: 853604

Pedido de LiceNÇa de atiVidade rUraL (Lar)
roGeres MeNdes BarBosa 

cPF: 802.811.096-72 
torna público que está requerendo da secretaria Municipal de Meio am-
biente, turismo e indústria - sEMati/tucumã a licença de atividade rural 
(lar) para atividade de criação de bovinos na fazenda 03 Marias, vicinal 
P-1, Gleba luciana, Zona rural, tucumã, Estado do Pará.

Protocolo: 853605

a sra. Maria Jose LeoNardi de soUZa 
Brasileira, divorciada, produtora rural, portadora do rG nº 615465 ssP/
es e cPF nº 765.101.587-87, proprietária do imóvel lotE Nº 66 da 
GlEBa 13 - FaZeNda MaÍra, localizado no município de Brasil Novo/
Pa, torna público que recebeu junto à sEMas-Pa, a autorização para Ex-
ploração florestal (aUtEf) nº 274173/2022 e licença de atividade rural 
(LAR) nº 14022/2022 para atividade de manejo florestal em regime de 
rendimento sustentável.

Protocolo: 853606

arioVaLdo roseira de NoVais
cPF: 305.836.912-34 

torna público que recebeu da sEMMa/capitão Poço, a licença de atividade 
rural (lar), com validade até 27/07/2023, para a atividade de criação de 
bovinos, em capitão Poço-Pa.

Protocolo: 853608

LeoNardo KeY KiMUra 
torna público que requereu da sEMMa a renovação da licença de ativi-
dade rural nº 0028/2021, sob protocolo nº 0120/2022 p/agricultura da 
Fazenda Kimura, mun. são francisco do Pará/Pa.

Protocolo: 853610

.

.

eMPresariaL
.

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
A Mineração Paragominas S.A. (CNPJ: 12.094.570/0004-10) torna 
público que requereu em 30/08/2022 (sob doc. 2022/31311 - Processo nº 
2011/26588) da secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
(sEMas/Pa), a revalidação da asv 4796/2021 de autorização supressão 
vegetal que autorizou a supressão vegetal em uma área de 739,5009 
hectares de floresta secundária para viabilizar melhoria e expansão da 
infraestrutura física e expansão das áreas de lavra do Platô Miltônia 5 
(M5), referente ao direito minerário dM nº 803.503/1971, no município de 
Paragominas, não foi elaborado Estudo de caracterização da vegetação.

Protocolo: 853617

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 
semas-Pará.

Protocolo: 853619

Pedido: reNoVaÇÃo de LiceNcia aMBieNtaL
B r a eXPress traNsPortes e LoGÍstica Ltda 

cNPJ.14.660.180/0001-42 
torna público que está requendo à sEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENtE dE aNaNiNdEUa - sEMa, “LO”, “Licença Ambiental de Operação”, 
com endereço rodovia Br 316 km 07 nº 400, lote 400 Galpão - a, através 
do requerimento código: r083122.

Protocolo: 853620

FaZ. ZiNKas i, ZiNKas iNdUstriaL Madeireira Ltda 
cNPJ: 14.034.839.0001/55 

torna público que requereu junto a sEMas a autorização para captura, 
coleta, resgate, soltura e transporte de fauna silvestre, autorização de 
supressão de vegetação (asv) e lar para a atividade de agricultura e 
pecuária situada no município de ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 853621

PreserVe coLetora de resÍdUos Ltda
cNPJ: 09.332.562/0001-07

torna público que recebeu da sEMas a licença de operação Nº 13.653/2022, 
para a atividade de transporte de substâncias e Produtos Perigosos com 
validade até 25/08/2027 em tomé-açú/Pa.

Protocolo: 853613

a BraZaUro recUrsos MiNerais s.a. 
torna público que a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustenta-
bilidade do Pará (sEMas/Pa) concedeu em 22/08/2022, a renovação da 
licença de instalação (li n° 3292/2022, Processo n° 2019/0000047727) 
para implantação da infraestrutura de lavra e benefeficiamento do em-
preendimento minerário denominado Projeto tocantinzinho, localizado no 
Município de itaituba/Pa.

Protocolo: 853614

aViso de ProrroGaÇÃo
A Câmara Municipal de Santa Maria do Pará-PA, pelo princípio da 
oportunidade e conveniência, torna público a prorrogação do Pregão Ele-
trônico srP nº 001/2022 cujo objeto é a registro de preços para futura e 
eventual aQUisiÇÃo dE GÊNEros aliMENtÍcios, oBJEtivaNdo atEN-
dEr as NEcEssidadEs da cÂMara MUNiciPal dE saNta Maria do 
Pará/Pa , pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data 
da sessão Pública será em 23/09/2022 às 08:00 horas, continuando inal-
terados as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo
A Câmara Municipal de Santa Maria do Pará-Pa, torna publico a pror-
rogação do Pregão Eletrônico srP nº 002/2022 cujo objeto é a registro de 
preços para futura e eventual aQUisiÇÃo dE MatEriais dE ProdUtos 
dE liMPEZa, HiGiENiZaÇÃo E dEscartávEis, oBJEtivaNdo atENdEr 
as NEcEssidadEs da cÂMara MUNiciPal dE saNta Maria do Pará /
Pa, pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da ses-
são Pública será em 23/09/2022 às 11:00 horas, continuando inalterados 
as demais informações.

aViso de ProrroGaÇÃo
A Câmara Municipal de Santa Maria do Pará-PA, torna publico a pror-
rogação do Pregão Eletrônico srP nº 003/2022 cujo objeto é a registro de 
preços para futura e eventual aQUisiÇÃo dE vEicUlo 0KM tiPo Utili-
tario Para 5 PassaGEiros (PoPUlar) MotoriZaÇÃo dE No MiNiMo 



138  diário oficial Nº 35.117 Sexta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2022

1.0 oU sUPErior Motor flEX ( alcool E GasoliNa) caMBio MaNUal 
(5 MarcHas a frENtE E UMa MarcHa rÉ) vEicUlo aUtoMotor tiPo 
Utilitario coM 05 lUGarEs iNclUiNdo o Motorista, aNo ModElo E 
faBricaÇÃo 2022, 0 KM (ZEro QUiloMEtro), cor solida BraNco, Bi-
coMBUstivEl -flEX, 04 Portas, dirEÇÃo HidraUlica, MotoriZaÇÃo 
MiNiMa 1.0 oU sUPErior, vidros E travas ElEtricas, caMBio MaNU-
al dE No MiNiMo 5 MarcHas a frENtE E UMa rÉ, radio aM/fM coM 
cd PlaYEr, UsB, aNtENa E alto falaNtEs, dEsEMBaÇador trasEiro, 
JoGo dE taPEtEs dE BorracHa Para o iNtErior, ar coNdicioNa-
do E alarME. todos os itENs dE sEGUraNÇa E oBriGatorios dE 
acordo coM a lEGislaÇÃo viGENtE. GaraNtia MiNiMa dE 12 (doZE) 
MEsEs, pelo princípio da conveniência e da oportunidade. a nova data da 
sessão Pública será em 23/09/2022 às 14:00 horas, continuando inaltera-
dos as demais informações.

aNtoNio GUstaVo Batista aLeNcar
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 853615

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 436/2022/seVoP 

Processo administrativo nº 15.814/2022-ceL/seVoP/PMM, autu-
ado na modalidade Pregão Presencial (srP) Nº 048/2022-cEl/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 078/2022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: 
aquisição de peças elétricas para veículos, para atender as necessidades da 
secretaria Municipal de viação e obras Públicas - sEvoP, Empresa: salEs 
E ortolaN distriBUidora dE PEÇas ltda, cNPJ nº 09.236.608/0001-
94; Valor R$ 45.212,57 (quarenta e cinco mil, duzentos e doze reis e cin-
quenta e sete centavos), assinatura 22/08/2022, vigência: 31/12/2022. 
Fábio cardoso Moreira, secretário de obras.

Protocolo: 853640

aViso de reVoGaÇÃo
Processo Nº 17.587/2022-PMM 

PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 052/2021-ceL/seVoP/PMM. objeto: rE-
Gistro dE PrEÇos Para EvENtUal - aQUisiÇÃo dE EQUiPaMENtos E 
MatEriais Para o laBoratÓrio dE aNálisE dE solo da sEcrEtaria 
MUNiciPal dE aGricUltUra. o secretário Municipal de administração - sE-
Mad, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 49, 
caput, da lei nº 8.666/93, por interesse da administração, resolve: revogar 
em todos os seus termos o ProcEsso Nº 17.587/2022-PMM, PrEGÃo PrE-
sENcial (srP) Nº 052/2021-cEl/sEvoP/PMM. Marabá/Pa, 29 de agosto de 
2022. Jose Nilton Medeiros - Secretário de Administração.

Protocolo: 853641

a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda. 
cNPJ 06.167.730/0005-91 

torna público que solicitou através do Processo nº 33275/2022/sEMas/Pa, 
licença de operação para extração mineral (Minério de Bauxita), nas Poli-
gonais da aNM sob os nº 751.777/1996, 850.580/2003 e 808.953/1975, 
para continuidade das atividades de lavra na Mina de Juruti, zona rural, 
Município de Juruti, Estado do Pará.

Protocolo: 853633

aGroFLorestaL NoVo HoriZoNte Ltda 
torna público que recebeu da sEMas, aUtEf nº 274079/2022 com vali-
dade até 04/09/2024, respectivamente, para Plano de Manejo florestal 
sustentado na fazenda lote 24 setor a, no Município de Prainha/Pa.

Protocolo: 853635

sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 034/2022
o sEsi - dEPartaMENto rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJEto: aquisição de luminárias para revitalização da fachada do teatro, em 
atendimento as necessidades do sEsi-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 04 de outubro de 2022.
LocaL da aBertUra: tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 15:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/.

Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do sEsi E sENai

Protocolo: 853636

MoNteiro & oLiVeira coMÉrcio de 
coMBUstÍVeis Ltda (aUto Posto iso)

cNPJ: 40.993.601/0001-67 
torna público que requereu a sEMas/Pa (secretaria de Estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade do Pará) a sua licença de operação para a 
atividade de empresa transportadora de substâncias e produtos perigosos 
(NV 02) localizado na Av. Weyne Cavalcante S/N°, Bairro Vale do Sossego 
em canaã dos carajás-Pa.

Protocolo: 853631

sBa torres BrasiL, LiMitada 
inscrita no cNPJ 16.587.135/0001-35 

torna público que requereu da secretaria Municipal de ciência, tecnologia 
e Meio ambiente - sEctMa, a licença ambiental Prévia e de instalação 
para a atividade de torre de telefonia Móvel (Br68287-B), localizada na 
travessa curuça, n° 137, bairro aeroporto, tailândia - Pa, através do pro-
cesso Nº 136/2022.

Protocolo: 853632

FaZ. ZiNKas i, ZiNKas iNdUstriaL Madeireira Ltda 
cNPJ: 14.034.839/0001-55 

torna público que requereu junto a sEMas a autorização para Exploração 
florestal (aUtEf). ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 853623

eLirdo rascH 
cPF: 325.687.701-04 

Proprietário do imóvel rural denominado de sitio campo real, localizado na 
rodovia Br 163, KM 1060, margem esquerda, sentido cuiabá-santarém, 
município de Novo Progresso, torna público que rEcEBEU da sEMMa/NP a 
licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação de Bovinos 
com número 018/2022.

Protocolo: 853624

LaUdaete de oLiVeira Ferreira 
cPF: 194.806.602-53 

Proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda santo inácio, loca-
lizado na rodovia Br 163, KM 1080, margem esquerda, sentido cuiabá-
santarém, município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU jun-
to a sEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, para as atividades de 
criação de Bovinos e cultura de ciclo curto conforme protocolo 1415/2022.

Protocolo: 853626

MaristeLa Pitta GoMes 
cPF: 008.465.932-70 

Proprietária do imóvel rural denominado de Fazenda Bela Vista, locali-
zado na rodovia Br 163, KM 1052, margem direita, sentido cuiabá-san-
tarém, adentrando 07 KM na vicinal Paraná, mais 01 KM na vicinal catari-
nense, município de Novo Progresso, torna público que rEQUErEU junto a 
sEMMa/NP a licença de atividade rural - lar, para a atividade de criação 
de Bovinos conforme protocolo 1406/2022.

Protocolo: 853627

Marcos eMiLio MartiNs crUViNeL 
cPF: 402.219.031-00 

Proprietário do imóvel rural denominado de FaZeNda ceNteNario, lo-
calizada na Br 163, KM 1121,9 margem direita a 37,9 KM pela vicinal san-
ta Julia, município de Novo Progresso, torna público que requereu junto a 
sEMMa/NP a rENovaÇÃo da licença de atividade rural - lar - 003.2018, 
para a atividade de criação de Bovinos conforme protocolo 1388/2022.

Protocolo: 853628

Mario rUi Pessoa LiMa 
cPF/MF N° 184.178.092-87 

sito a rod. Pa 151, s/n, km 66, Zona rural, abaetetuba-Pa, cEP: 68.440-
000, torna público: a concessão da licença de operação N° 141/2022 pela 
secretaria Municipal de Meio ambiente de abaetetuba-Pa, sob o processo 
n° 0421/2022, válida até: 30/08/2023, da atividade: Extração de areia, 
saibro, argila e laterita fora de recursos hídricos.

Protocolo: 853629

aUto Posto VaLe Verde Ltda
cNPJ Nº 34.619.494/0001-09 

rua 13, nº 731, Qd 51, lts 6/16. cidade Nova, Parauapebas/Pa, cEP.: 
68.515-000, rEcEBEU da sEMas/Pa, lo Nº 12329/2020, válida até 
28/07/2024, para a transporte rodoviário combustíveis. Processo nº 
2020/4373. Eng. responsável: Magnon Max silva de oliveira. telefone: 
(94) 99150-5393.

Protocolo: 853652

M aZeVedo traNsPortes eireLi 
cNPJ nº 37.607.209/0001-28 

torna-se público que recebeu na sEMas/Pa a licença de operação sob 
N° 13551/2022, para atividade de transporte de substâncias e Produtos 
perigosos, em santarém/Pa.

Protocolo: 853654

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL dos serVidores 
PÚBLicos do MUNicÍPio de aLtaMira - aLtaPreV

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022-aLtaPreV/rePetiÇÃo 

o Edital passa ter a nova data de abertura: 29/09/2022, às 09:00 horas. 
local P/ retirada e informações: o Edital estará disponibilizado, na ín-
tegra, no endereço eletrônico, www.altaprev.com.br e também poderão 
ser lidos ou obtidas cópias na sede do instituto de Previdência social dos 
servidores Públicos do Município de altamira - altaprev, localizada na rua 
sete de setembro, nº 2829, Bairro Explanada do Xingu, altamira/Pa, das 
08:00 às 12:00 horas. altamira/Pa.

Protocolo: 853655
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