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eXecUtiVo
.

..

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.705, de 16 de seteMBro de 2022
denomina o Hospital Materno infantil em Santarém de dr. álvaro de 
oliveira duarte.
a aSSeMBleia leGiSlativa do eStado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica denominado como “dr. álvaro de oliveira duarte”, o Hospital 
Materno infantil de Santarém.
art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 16 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Protocolo: 854385

MeNsaGeM Nº 074/2022-GG Belém, 15 de setembro de 2022.
a Sua excelência o Senhor
deputado estadual fraNciSco daS cHaGaS Silva Melo filHo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do estado do Pará
local
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores deputados,
venho comunicar a vossas excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da constituição estadual, resolvi vetar integralmente o Projeto de lei nº 
203/21, que “estabelece multas e sanções administrativas a quem praticar 
maus-tratos contra animais no âmbito do estado do Pará”.
em que pese a louvável iniciativa da assembleia legislativa do estado do 
Pará em estabelecer, no âmbito do estado do Pará, as multas e sanções 
administrativas em face da prática de maus-tratos contra os animais, 
diante do dever de preservar as normas mais protetivas ao meio ambiente 
e em observância ao interesse público, entendo que o projeto, na forma 
em que foi redigido, não se mostra compatível com a legislação ambiental 
federal e estadual vigentes.
ademais, alguns dos dispositivos se mostram menos protetivos dos que os 
já existentes, indo de encontro ao princípio da vedação ao retrocesso em 
matéria ambiental.
essas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados, são as razões 
que me levaram a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação de vossas excelências.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Protocolo: 854386
decreto de 16 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 a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-210 da Secretaria de estado de Planejamento e admi-
nistração – SePlad, cujo resultado foi homologado e publicado no diário 
Oficial do Estado nº 34.848, de 31 de janeiro de 2022, republicado no doe. 
34.879, de 3 de março de 2022;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 2022/709967;
r e S o l v e:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da constituição estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, os candidatos constantes neste decreto, para exercerem, em virtude 
de aprovação em concurso público, os cargos a seguir discriminados, com 
lotação na Secretaria de estado de Planejamento e administração (SePlad).
carGo: tÉcNico eM GestÃo PÚBLica – adMiNistraÇÃo
rUBeNilSoN oliveira da Silva
KleMer Maciel do carMo 
tHalita PriScila leMoS GUiMarÃeS Maia
eMerita Klivia ferNaNdeS laGiN
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – ciÊNcias coNtÁBeis
GaBriel rocHa cardoSo 
aMaNda SoUZa corrÊa 
JorGe orioN MartiNS de aNdrade 
MoNiQUe de aNdrade alMeida
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFRAESTRUTURA – ARQUITETURA 
ariaNe GoNÇalveS MartiNS
carGo: tÉcNico eM GestÃo de iNFraestrUtUra - eNGeNHaria ciViL
deNielle SoareS da coSta
aNtoNio SoBriNHo de lacerda MatoS
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA 
MaNoel PaNtoJa alveS JUNior
YaGo alBerto MoUra da Silva
art. 2º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 16 de SeteMBro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

decreto de 16 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 estadual, e
considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial proferida 
nos autos da ação ordinária, Processo nº. 0806295-62.2019.8.14.0301, 
ajuizada por roNildo alMeida PiNHeiro e outros;

considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2020/587535,
r e S o l v e:
art.1º Nomear, na condição sub judice, de acordo com o art. 34, § 1º, da 
constituição estadual, combinado com o art. 6º, inciso i, da lei estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, os candidatos constantes deste decre-
to, a seguir discriminados, para exercerem, em virtude de aprovação em 
concurso público, o cargo de Policial Penal, com lotação na Secretaria de 
estado de administração Penitenciária – SeaP. 
carGo: PoLiciaL PeNaL
REGIÃO: METROPOLITANA – MASCULINO
diÓGeNeS caMPoS da Silva
dieGo Brito doS SaNtoS
iGor ledo de SoUSa
carloS alBerto caMPoS
carGo: PoLiciaL PeNaL
REGIÃO: METROPOLITANA – FEMININO
JoSiaNe de SoUSa Melo coSta
carGo: PoLiciaL PeNaL
REGIÃO: GUAMÁ – MASCULINO 
HeNriQUe MaNoel SaNdoval da coNceiÇÃo
reNaN favacHo JacQUeS
art. 2º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 16 de SeteMBro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

decreto de 16 de seteMBro de 2022
o GoverNador do eStado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do estado do Pará; e
considerando o disposto no decreto estadual n° 2.123, de 22 de fevereiro 
de 2010;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo n° 
2022/1105321,
r e S o l v e:
art. 1º exonerar da comissão Gestora tripartite da Meia-Passagem estu-
dantil intermunicipal, o representante a seguir nominado:
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Josenir Gonçalves Nascimento
art. 2º Nomear para a comissão Gestora tripartite da Meia-Passagem es-
tudantil intermunicipal, o representante a seguir nominado:
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
luis andré Henderson Guedes de oliveira
art. 3º o membro ora nomeado, cumprirá o restante do mandato de seu 
antecessor, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º este decreto entra em vigor na data de sua publicação. com efeitos 
retroativos a 1° de abril de 2022.
Palácio do GoverNo, 16 de SeteMBro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

decreto
o GoverNador do eStado reSolve:
exonerar, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, 
combinado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 2015, 
ferNaNdo aNtÔNio NaSciMeNto velloSo da Silva do cargo em comissão 
de comandante de aeronave ii, com lotação na Secretaria de estado de Segu-
rança Pública e defesa Social, a contar de 16 de setembro de 2022.
Palácio do GoverNo, 16 de SeteMBro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

decreto
o GoverNador do eStado reSolve:
nomear, de acordo com a lei nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, com-
binado com o art. 3º, § 2º, do decreto nº. 1.250, de 20 de março de 2015, 
PetterSoN daYvid Garcia do carMo para exercer o cargo em comis-
são de comandante de aeronave ii, com lotação na Secretaria de estado 
de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 16 de setembro de 2022.
Palácio do GoverNo, 16 de SeteMBro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

decreto de 16 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 do Pará; e
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso i, da lei estadual nº 5.251, 
de 31 de julho de 1985; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/1105458;
r e S o l v e:
art. 1º colocar à disposição da Secretaria de estado de Segurança Pública e 
defesa Social - SeGUP, o 1º teN QoPM rG 39223 MarcoS verÍSSiMo coSta.
art. 2º fica agregado, o 1º teN QoPM rG 39223 MarcoS verÍSSiMo 
coSta, em razão de ter passado à disposição da Secretaria de estado de 
Segurança Pública e defesa Social - SeGUP.
art. 3º este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 16 de SeteMBro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

Protocolo: 854391
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d e c r e t o Nº 2628, de 16 de seteMBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.296.844,99 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoverNador do eStado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.296.844,99 (dois Milhões, duzen-
tos e Noventa e Seis Mil, oitocentos e Quarenta e Quatro reais e Noventa 
e Nove centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SedoP 0301 444042 175.000,00
071011545115087556 - SedoP 0301 449051 144.297,99
271031812212978410 - NePMv 0101 319011 180.000,00
582012312212974668 - ceaSa 0261 339030 12.500,00

792011812212978338 - ideflor-Bio 0116 339036 100.000,00
792011812212978338 - ideflor-Bio 0116 339037 1.266.975,00
792011812212978338 - ideflor-Bio 0116 339039 300.000,00

901011030215078289 - feS 7149 449052 118.072,00
total 2.296.844,99

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SedoP 0301 449092 175.000,00
071011581114997659 - SedoP 0301 444042 27.217,60
071011581114997659 - SedoP 0301 449051 117.080,39
271031812212978407 - NePMv 0101 339039 180.000,00
582012312212978338 - ceaSa 0261 339039 12.500,00

792031812212978407 - fca 0116 339033 166.975,00
792031812212978407 - fca 0116 339037 1.500.000,00
901011030215078289 - feS 0149 449052 118.072,00

total 2.296.844,99

art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 16 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

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

d e c r e t o Nº 2629, de 16 de seteMBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por eXceSSo de 
arrecadaÇÃo, no valor de r$ 3.562.882,40 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GoverNador do eStado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.562.882,40 (três Milhões, Qui-
nhentos e Sessenta e dois Mil, oitocentos e oitenta e dois reais e Quaren-
ta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041030206114178726 - tJPa-frc 0112 339093 500.000,00

251020306215088153 - enc. PGe 0101 449093 2.812.882,40

891010812212978338 - faSPM 0151 339033 30.000,00

891010812212978338 - faSPM 0151 339040 100.000,00

891010830315028277 - faSPM 0151 335030 50.000,00

891010830315028277 - faSPM 0151 339008 25.000,00

891010830315028277 - faSPM 0151 339039 45.000,00

total 3.562.882,40

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do excesso de arrecadação, conforme estabelecido no artigo 43, 
§ 1°, inciso ii, da lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 16 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

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

d e c r e t o Nº 2630, de 16 de seteMBro de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública estadual, crédito suplementar por SUPerávit, no 
valor de r$ 13.878.493,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoverNador do eStado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
decreta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 13.878.493,04 (treze Milhões, oito-
centos e Setenta e oito Mil, Quatrocentos e Noventa e três reais e Quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041030206114178726 - tJPa-frc 0328 339092 700.000,00
161011236815098898 - SedUc 0306 339030 12.440.727,00
161011236815098907 - SedUc 0306 339030 475.000,00
161011236815098907 - SedUc 0306 339039 162.098,00

901011030215078309 - feS 0349 339033 100.668,04
total 13.878.493,04

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoverNo, 16 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do estado

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

Protocolo: 854387

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1069/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do estado; destinos: aurora do Pará/Pa e 
Xinguara/Pa; Período: 07 a 10/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (ali-
mentação) e 3,0 (pousada); Servidor/Mf: 2º SGt PM Jorge luiz de Souza 
cuimar, 5694558/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1070/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1066/2022 – di/cMG, a ser-
viço do Governo do estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 16 a 
17/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); 
Servidores/Mf: 1° teN QoPM frederico Silva das Mercês, 5902298/3; 3° 
SGT PM Ronison Bonfim, 57199781/2; 3° SGT PM Daniel dos Santos Car-
valho, 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 osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1071/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1065/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do estado; destino: Mãe do rio/Pa; Período: 16 a 17/09/2022; 
Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidores/
Mf: 1° teN QoPM Márcio da cunha cardoso, 4220585/2; 2º SGt PM Jor-
ge 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. ordenador: cel QoPM 
osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1072/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do estado; destino: Marabá/Pa, Jacundá/
Pa, Goianésia do Pará/Pa e tucuruí/Pa; Período: 15 a 18/09/2022; Quan-
tidade de diárias: 4,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidores/Mf: teN 
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cel QoPM cassio tabaranã Silva, 5807867/3. Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel QoPM 
osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1073/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do estado; destino: Marabá/Pa, Jacundá/
Pa, Goianésia do Pará/Pa e tucuruí/Pa; Período: 15 a 18/09/2022; Quanti-
dade de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidores/Mf: cB PM 
alécio fábio cunha Silva, 4218819/2. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1074/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 17 a 19/09/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação); Servidor/Mf: SUB teN PM r/r Maria José 
dos Santos fernandes, 5630070/2. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1075/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1062/2022 – di/cMG, a servi-
ço do Governo do estado; destino: ipixuna do Pará/Pa; Período: 16 a 
17/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (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 fabri-
cio luiz Matos Boução, 57222016/2; cB PM Jhemerson costa 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 osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1076/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 16 a 18/09/2022; Quanti-
dade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidor/Mf: evan-
dro luis vieira da cunha, 5947636/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1077/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
estado; destino: aurora do Pará/Pa; Período: 17 a 18/09/2022; Quantida-
de de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidoras/Mf: cleonice 
Gonçalves Pantoja, 5947460/2; Joana Marques da Silva, 5947034/3. Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordena-
dor: cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1078/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 17 a 19/09/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação); Servidora/Mf: 2° SGt PM r/r Jeane feitosa da 
cruz lima, 56753830/1. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1079/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
estado; destino: São caetano de odivelas/Pa; Período: 13 a 14/09/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 
2° SGt PM r/r Joveniano Monteiro do rosário, 519818601. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cel QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1080/2022 – di/cMG, 
de 16 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
estado; destino: São caetano de odivelas/Pa; Período: 13 a 14/09/2022; 
Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) e 1,0 (pousada); Servidor/Mf: 
estanley Sampaio Peres, 5900667/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cel QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

Protocolo: 854392
..

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

Portaria
.

Portaria nº 463/2022-PGe.G., de 16 de setembro de 2022
o Procurador-Geral do estado, no uso das suas atribuições legais,
considerando os Processos administrativos eletrônicos n° 2020/294936 e 
2022/1156482;

reSolve:
ProrroGar, até 11.09.2022, os efeitos da Portaria nº 061/2011-PGe.G., 
que cedeu ao Banco do estado do Pará, a servidora Geize Maria teixeira da 
Silva de figueiredo, identidade funcional nº 5250323/1, com ônus para o 
órgão de origem.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSer Sefer
Procurador-Geral do estado

Protocolo: 854352
Portaria nº 462/2022-PGe/GaB., de 15 de setembro de 2022
o Procurador-Geral do estado do Pará, no uso das atribuições legais...
reSolve:
deSiGNar, a contar de 12.09.2022, a servidora Geize Maria teixeira da Sil-
va de figueiredo, identidade funcional nº 5250323/1, ocupante do cargo de 
analista de Procuradoria, para atuar como agente Público de controle – aPc.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSer Sefer
Procuradoria-Geral do estado

Protocolo: 854350

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

diÁria
.

Portaria 266/2022-GaB/seac
Belém Pa 16 de setembro de 2022
o Secretário da Secretaria eStratÉGica de eStado de articUla-
ÇÃo da cidadaNia – Seac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doe 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSideraNdo o MeMo nº 113/2022 – diPaZ/Seac; e Pae nº 2022/1155080
reSolve:
coNceder diárias aos servidores abaixo no período de 18/09/2022 a 
24/09/2022 aos municípios de Parauapebas e canaã dos carajás, no esta-
do do Pará, cujo objetivo é “conhecer, registrar e dar providências quanto a 
necessidade de reparos nas Usinas da Paz de Parauapebas e canaã dos ca-
rajás, bem como avaliar e receber quadros elétricos e sistemas de bombas 
de incêndio que estavam em manutenção pela construtora do complexo”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5112451-1 eStHer BeatriZ Silva caStaNeira 170.751.812-20
5956643-1 edeNilSoN de liMa SoUZa 852.693.872-04
5159121 raiMUNdo aNtÔNio feio da coSta 166.697.542-72

5921564-2 reNaN Brito GoMeS JaNaU 007.972.522-82

dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se
Gabinete do Secretário, 16 de setembro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de estado - Seac

Protocolo: 854031
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 244 de 14 de aGosto de 2022 
o PreSideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS atriBUiÇÕeS le-
GaiS, QUe lHe SÃo coNferidaS Pelo decreto PUBlicado No doe 
No. 34.490,  de 12 de fevereiro de 2021, eM oBServÂNcia aoS ter-
MoS da lei Nº 8.097  de 01 de JaNeiro de 2015. 
coNSideraNdo os processos Nº 2022/1170793 e 2022/1170811 
reSolve: deSiGNar a servidora raira criStiaNe rodriGUeS raMoS, 
MatricÚla Nº 5953775/ 1, ocupante do cargo de aSSiSteNte adMi-
NiStrativo, para responder pela coodeNadora, no período de 20/09 a 
19/10 de 2022 em virtude da  titular, servidora HeNilda diaS MiraNda 
SaNtoS, MatricUla: 5951321/ 1, encontrar-se de férias. 
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se 
alBerto HeNriQUe teiXeira de BarroS 
PreSideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 853898
Portaria Nº 245 de 16 de seteMBro de 2022
o PreSideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSideraNdo o Processo 2022/971270.
reSolve:
coNceder, adicional de titulação.
art. 1º coNceder, o adicional de titulação, que trata o art. 13 da lei 
nº 9.625/2022, ao servidor: Silio aMeida BarBoSa, MatrÍcUla: 
54190572/2, carGo: técnico de administração e finanças / fUNÇÃo o 
adicioNal de 15 %.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
alBerto HeNriQUe teiXeira de BarroS
PreSideNte da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 854289
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 889/2022-daF/sePLad, de 14 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SePlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSideraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSideraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1173646;
reSolve:
coNceder a servidora carMeN celia riBeiro torreS, identidade fun-
cional nº 3859/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotada 
na diretoria do Sistema de Gestão de Pessoas, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, 
referente ao triênio de 13/06/2007 a 12/06/2010.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de eStado de PlaNeJaMeNto e adMiNiStraÇÃo, 14 de 
SeteMBro de 2022.
iriS alveS MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 854055

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 896/2022-daF/sePLad, de 16 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SePlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1197047 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 94100,
r e S o l v e:
i- ProrroGar por 180 (cento e oitenta) dias de licença para tratamento de 
Saúde ao servidor Pedro do carMo ferreira, id. funcional nº. 3280608/1, 
ocupante do cargo de vigilante, lotado na coordenadoria de Saúde ocupacio-
nal e Segurança do trabalho, no período de 07/09/2022 a 05/03/2023.
ii- os efeitos desta Portaria retroagirão a 07/09/2022.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de eStado de PlaNeJaMeNto e adMiNiStraÇÃo, 16 de 
SeteMBro de 2022.
iriS alveS MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 854046

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 891/2022-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 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SePlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSideraNdo, o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSideraNdo, o Processo n°2022/1185893,
r e S o l v e:
deSiGNar a servidora SaNdra lUcia JiMeNeS de oliveira, id. funcio-
nal nº. 3202720/1, ocupante do cargo de assistente Social, para responder 
pela coordenadoria de Monitoramento e avaliação de contratos e convê-
nios, durante o impedimento legal do titular atHoS caNdeiaS loUreiro 
de alcaNtara, id. funcional nº. 57173473/1, no período de 17/10/2022 
a 15/11/2022.
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: 854065
Portaria N°. 892/2022-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 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-GS/SePlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSideraNdo, o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSideraNdo, o Processo n°2022/1171677,
r e S o l v e:
deSiGNar a servidora GerMaNa criStiNa Mota GoNZaGa Silva, id. 
funcional nº. 57175315/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Públi-
ca B, para responder pela coordenadoria de Seleção de Pessoas, durante o 

impedimento legal da titular ferNaNda de carvalHo BeSSa MacHado, 
id. funcional nº. 57217691/2, no período de 13/10/2022 a 11/11/2022.
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: 854074

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 893/2022 - daF/sePLad de 15 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças-SePlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.667/2021-ccG de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 128/2022–GS–Se-
Plad de 25 de Maio de 2022, publicada no doe nº 34.987, de 30 de Maio 
de 2022, e ainda,
coNSideraNdo o processo n° 2022/483950, de 22 de abril de 2022;
coNSideraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
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 – licitações e contratos administrativos;
coNSideraNdo que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas 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 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
reSolve:
1. deSiGNar o servidor aNa PaUla SoUZa SodrÉ, funcional n.º 
57195302/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, para a função 
de fiscal e o servidor MaXWell Moreira BarBoSa, id. funcional n.º 
5890425/4, ocupante do cargo de coordenador, para a função de Suplente, 
devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº 27/2022 
- SEPLAD/DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 
e adMiNiStraÇÃo - SePlad e a empresa e. B. cardoSo eireli.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alveS MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças/SePlad

Protocolo: 853917
Portaria Nº 895/2022 - daF/sePLad de 16 de seteMBro de 2022
a diretora de administração e finanças-SePlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.667/2021-ccG de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no Diário Oficial nº. 34.762 de 11 de novembro 
de 2021 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 128/2022–GS–Se-
Plad de 25 de maio de 2022, publicada no doe nº 34.987, de 30 de maio 
de 2022, e ainda,
coNSideraNdo o processo n° 2022/272331, de 08 de março de 2022;
coNSideraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
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 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas 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 2°, da lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
reSolve:
1. deSiGNar o servidor KleBer aUGUSto lara da coSta, funcional n.º 
5946311-2, ocupante do cargo de coordenador, para a função de fiscal e 
o servidor GaBriela coUteiro dUarte, id. funcional n.º 5926863-4, 
ocupante do cargo de diretor, para a função de Suplente, devendo ser in-
termediador substituto entre as partes do contrato nº 09/2022 - SePlad/
DAF, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMI-
NiStraÇÃo - SePlad e a empresa f f de aleNcar eireli.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iriS alveS MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças/SePlad

Protocolo: 854008

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 12/2017
Partes: Secretaria de eStado de PlaNeJaMeNto e adMiNiStraÇÃo 
– SePlad, doravante denominada coNveNeNte, órgão da administração 
direta do estado, com sede nesta cidade de Belém, estado do Pará, tra-
vessa do chaco, nº 2350 - Marco - ceP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 35.747.782/0001-01 e o cartÓrio de reGiStro civil do 3º 
ofÍcio de SaNtarÉM - Pa, inscrito no cNPJ nº 04.542.403/0001-13, com 
sede à rua Maestro Wilson dias da fonseca, nº 340, bairro centro, ceP: 
68005-060, Santarém -Pa
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objeto: o presente termo aditivo ao termo de cooperação técnica nº 
12/2017, tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do instrumen-
to original por 12 (doze) meses, a contar de 18/09/2022 até 18/09/2023.
data de assinatura: 14/09/2022
ordenador: ivaldo reNaldo de PaUla ledo
Secretário de estado de Planejamento e administração – SePlad

Protocolo: 854034

FÉrias
.

Portaria Nº 894/2022-daF/sePLad, de 16 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doe nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pelo art.4º da Portaria nº 128/2022-GS/SePlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doe nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSideraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSideraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doe nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSideraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/1159069 de 16/09/2022.
reSolve:
coNceder 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora aNNa ve-
reNa alveS tUMa id. funcional nº 5894980/4, ocupante do cargo de 
escrivão de Polícia, lo tada na Secretaria adjunta de Modernização e Gestão 
administrativa – SaMad/SePlad, no período de 10 de outubro de 2022 a 
29 de outubro de 2022, referente ao período aquisitivo de 22 de março de 
2021 a 21 de março de 2022.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de eStado de PlaNeJaMeNto e adMiNiStraÇÃo, 16 de 
SeteMBro de 2022.
ÍriS alveS MiraNda NeGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 854045

oUtras MatÉrias
.

coMUNicado de sessÃo PÚBLica
coNcorrÊNcia PÚBLica - sePLad Nº 001/2022
a Secretaria de estado de Planejamento e administração – SePlad, atra-
vés da comissão especial de licitação coMUNica que, após regular análise 
e julgamento da fase de habilitação da concorrência Pública nº. 01/2021 
e em face das decisões prolatadas pela comissão especial de licitação, 
realiZará a sessão pública, para abertura da segunda fase da licitação, 
na modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, referente à proposta 
técnica e proposta financeira das licitantes habilitadas, conforme abaixo:
oBJeto: a presente licitação, na modalidade concorrência Pública, tem 
por objeto a contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, es-
pecializada na prestação de serviços de planejamento, organização, rea-
lização, processamento e resultado final para homologação de Concurso 
Público para seleção de candidatos, visando o provimento de vagas em 
cargos de Nível Médio e Superior da Secretaria de estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SeMaS, assim como toda e qualquer logística neces-
sária à execução dos serviços, conforme especificações contidas no EDITAL 
de coNcorrÊNcia Nº 001/2022 e seus anexos.
data da SeSSÃo PÚBlica: 21 de setembro de 2022.
Hora da SeSSÃo PÚBlica: 15:00 (Horário de Brasília)
eNdereÇo: Secretaria de estado de Planejamento e administração – Se-
Plad (travessa do chaco, 2350, ceP. 66.093 - 542, Marco, Belém-Pa)
Belém - Pa, 16 de setembro de 2022.
atenciosamente,
andré fernandes de Pontes
Presidente da comissão especial de licitação

Protocolo: 854229

Portaria Nº 342, de 16 de seteMBro de 2022 - dPo
o Secretário de eStado de PlaNeJaMeNto e adMiNiStraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022.
reSolve:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
Secretário de estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 342, de 16 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

defeSa Social
faSPM

outras despesas 
correntes 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

contrato estimativo

 0151 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00

despesas ordinárias
 0151 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

deSeNvolviMeNto 
SÓcio-ecoNÔMico

ideflor-Bio
outras despesas 

correntes 1.466.975,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 1.666.975,00

contrato estimativo
 0116 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00

contrato Global
 0116 1.366.975,00 0,00 0,00 0,00 1.366.975,00

PolÍtica Social
SeSPa

outras despesas 
correntes 100.668,04 0,00 0,00 0,00 100.668,04

despesas ordinárias
deStaQUe receBido 

do(a) feS
 0349 100.668,04 0,00 0,00 0,00 100.668,04

SUBordiNadoS ao 
GoverNo do eStado

casa civil
investimentos 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

Governança 
Pública 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

casa civil
 0101 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Manutenção da 
Gestão 1.596.975,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 1.796.975,00

faSPM
 0151 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

ideflor-Bio
 0116 1.466.975,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 1.666.975,00

Saúde 100.668,04 0,00 0,00 0,00 100.668,04
SeSPa

deStaQUe rece-
Bido do(a) feS

 0349 100.668,04 0,00 0,00 0,00 100.668,04
Segurança Pública 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

faSPM
 0151 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - recUrSoS ordi-

NarioS                                         4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0116 - recursos Próprios 
do fundo estadual de Meio 

ambiente
1.466.975,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 1.666.975,00

0151 - recursos Próprios do 
fundo de assistência Social 

dos Servidores Militares
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

0349 - feS - SUS / fundo 
a fundo 100.668,04 0,00 0,00 0,00 100.668,04

total 1.821.643,04 100.000,00 50.000,00 50.000,00 2.021.643,04

Protocolo: 854388

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 171 de 16 de setembro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPreNSa oficial do eStado-ioe, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de agosto 
de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089 de 24 de Agosto de 2022.
considerando o Pae nº 2022/609108
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resolve:
conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso i, letra “a”, da lei nº 5.810 
de 24.01.94, ao servidor SaMUel doS SaNtoS raMoS, matrícula nº 
3150470/1, ocupante da função de aUX. oPer. GraficaS “c” licença 
Prêmio de 60 (sessenta) dias, no período de 03/10/2022 a 01/12/2022, 
referente ao triênio de 25/07/2017 a 24/07/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSeS alveS de SoUZa
Presidente em exercício

Protocolo: 854049

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato:096/2022
Processo:2022/1165831
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJeto: PreStaÇÃo de ServiÇoS Na area de SaUde aoS SeGUradoS 
e dePeNdeNteS do iaSeP.
data de assinatura:15/09/2022
vigência:15/09/2022 a 15/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
elemento de despesa: 339039
valor: 60.000,00
coNtratada: clifa-cliNica de fiSioteraPia de aBaetetUBa ltda
cNPJ nº. 00.599.734/0001-39
endereço: av. d Pedro ii, nº 631, Bairro: centro,
Município: aBaetetUBa/Pa, ceP:68.440-000
ordenador: BerNardo alBUQUerQUe de alMeida
__________________________________________________________
coNtrato:097/2022
Processo:2022/1174458
cHaMada PÚBlica n.002/2022
oBJeto: PreStaÇÃo de ServiÇoS Na area de SaUde aoS SeGUradoS 
e dePeNdeNteS do iaSeP.
data de assinatura:15/09/2022
vigência:15/09/2022 a 15/09/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
elemento de despesa: 339039
valor: 60.000,00
coNtratada: clÍNica de doeNÇaS reNaiS e MÉtodoS diaGNÓSticoS ltda
cNPJ nº. 11.430.541/0001-76
endereço: rua Municipalidade nº 1709, Bairro: Umarizal
Município Belém/Pa, ceP:66.050-350
ordenador: BerNardo alBUQUerQUe de alMeida
__________________________________________________________

Protocolo: 854248

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 714 de 16 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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSideraNdo ainda, os termos do Processo administrativo eletrônico n° 
2022/1190190 (Pae), de 15/09/2022, que dispõe sobre gozo de licença Prêmio.
reSolve: 
i – coNceder à servidora Maria de Belém dos Santos albuquerque, ma-
trícula funcional n° 85596/3, ocupante do cargo de técnico de administra-
ção e finanças, lotada no Núcleo de controle interno, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, correspondente 
ao triênio 2017/2022.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 16 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 716 de 16 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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

coNSideraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/1157111 (Pae), de 
08/09/2022, que dispõe sobre gozo de licença Prêmio.
reSolve: 
i– forMaliZar a coNceSSÃo ao servidor José Jorge rodrigues lopes, 
matrícula funcional n° 5063108/1, ocupante do cargo de técnico de admi-
nistração e finanças/Gerente, lotado na coordenadoria de execução, de 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 15/09/2022 a 14/10/2022, 
correspondente ao triênio 2010/2013.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 16 de setembro de 2022.                                                                                                  
iltoN GiUSSePP Stival MeNdeS da rocHa loPeS da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 854236

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 717 de 16 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 Processo administrativo eletrônico nº  2022/1170325, 
de 12/09/2022, que dispõe sobre designação de servidor.
reSolve:
i - deSiGNar a servidora letícia Magalhães rodrigues da cunha, matrícula nº 
57219867/2, ocupante do cargo de técnica Previdenciária a, lotada na coorde-
nadoria de cadastro e Habilitação, para responder pela coordenação (daS.4), 
durante impedimento do titular, no período de 23/09/2022 a 07/10/2022.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 16 de setembro de 2022.
iltoN GiUSSePP Stival MeNdeS da rocHa loPeS da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 854306

diÁria
.

Portaria Nº 715 de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará – 
iGePrev, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSideraNdo os termos do Processo administrativo eletrônico nº 
2022/1136637 (Pae), de 05/09/2022.
reSolve:
i – aUtoriZar a servidora Marcella Yumi da rocha takeshita, matrícula nº 
5948298/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário B, a viajar ao mu-
nicípio de Santarém/PA, no período de 19/09/2022 a 23/09/2022, a fim de 
realizar diligências relativas aos processos 2022/221504 e 2019/282284 
e atendimento Psicossocial na agência do iGePrev no referido município.
ii- coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 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, 16 de setembro de 2022.
iltoN GiUSSePP Stival MeNdeS da rocHa loPeS da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 854239

PeNsÃo
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret. Ps Nº 4.617 de 15 de seteMBro de 2022
diSPÕe sobre a concessão do benefício previdenciário de PeNSÃo Por 
Morte - ProceSSoS Nº 2022/417660; 2022/417932 e 2022/418240.
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 implantação do 
benefício de pensão por morte concedido em favor de aNtÔNio MarcoS 
Sá Serra; MarcoS aNdrÉ PiNHeiro Serra; lariSSa PiNHeiro Serra 
por meio da Portaria PS ret Nº 4.083 de 17 de agosto 2022, publicada no 
Diário Oficial nº 35.111, de 12/09/2022, resolve:
I - Retificar o item I da Portaria RET PS 4.083 de 17 de agosto de 2022, que 
concedeu a pensão por morte, nos termos do parecer técnico constante 
nos autos dos processos nº 2022/417660, 2022/417932 e 2022/418240, 
em favor de aNtÔNio MarcoS Sá Serra; MarcoS aNdrÉ PiNHeiro 
SERRA; LARISSA PINHEIRO SERRA na condição de cônjuge e filhos 
menores, respectivamente, da ex-segurada Kátia leonez Pinheiro Serra, 
a fim de que passe a contar que a implementação do benefício ocorrerá 
a partir de 01/08/2022 apenas para o beneficiário ANTÔNIO MARCOS SÁ 
SERRA e para os beneficiários MARCOS ANDRÉ PINHEIRO SERRA e LARISSA 
PiNHeiro Serra, será procedida a partir de 01/09/2022, permanecendo 
inalterados os demais itens da portaria.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 854230
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 718 de 16 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder executivo do estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSideraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal e Suplen-
te de contrato, nos autos dos Processos administrativos eletrônicos nº 
2018/457162, de 09/10/2018 e n° 2022/272238, de 08/03/2022;
reSolve:
i – SUBStitUir na Portaria nº 342/2020, de 08 de outubro de 2022, 
publicada no doe nº 34.368, de 09/10/2020, referente ao Processo 
administrativo eletrônico n° 2018/457162, como fiscal do contrato 
Administrativo nº 05/2019, firmado com a empresa NOPRAGAS CONTROLE 
aMBieNtal – ltda, cNPJ nº 05.972.711/0001-41, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços de 
controle sanitário integrado no combate às pragas urbanas, englobando: 
desratização, desinsetização, combate às larvas de mosquitos nos espelhos 
d’água, higienização e desinfeccção nos reservatórios de água, a servidora 
rosemary cursino Moura Magno, matrícula nº 6045606/2, ocupante da função 
de assistente administrativo, pela servidora Glenda fabíola Martins leão, 
matrícula nº 5939970/2, ocupante da função de técnico de administração e 
finanças, lotada na coordenadoria de administração e Serviços.
ii – SUBStitUir na Portaria nº 342/2020, de 08 de outubro de 2022, 
publicada no doe nº 34.368, de 09/10/2020, referente ao Processo 
administrativo eletrônico n° 2018/457162, como fiscal do contrato 
Administrativo nº 05/2019, firmado com a empresa NOPRAGAS CONTROLE 
aMBieNtal – ltda, cNPJ nº 05.972.711/0001-41, a servidora Maria 
francielma ferreira de farias, matrícula nº 5440378/6, ocupante da função 
de assistente administrativo, lotada na coordenadoria de administração e 
Serviços pela servidora anatercia Nery teixeira, matrícula nº 5931227/2, 
ocupante da função de técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria 
de administração e Serviços.
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 01 de setembro de 
2022, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade 
competente.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 16 de setembro de 2022.
iltoN GiUSSePP Stival MeNdeS da rocHa loPeS da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 854328
Portaria Nº 719 de 16 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder executivo do estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSideraNdo ainda as disposições contidas no despacho da coordena-
doria de administração e Serviços, que dispõe sobre a substituição de fis-
cal Suplente de contrato, nos autos do Processo administrativo eletrônico 
(Pae) nº 2021/1006057, de 13/09/2021;
 reSolve:
i – SUBStitUir na Portaria nº 920/2021, de 21 de dezembro de 2021, 
publicada no doe n° 34.806, de 22/12/2021, referente ao Processo 
administrativo eletrônico nº 2021/1006057, como fiscal Suplente do 
Contrato Administrativo nº 057/2021 firmado com a empresa ARGO 
iNteliGÊNcia diGital ltda, cNPJ n° 39.752.281/0001-74, que tem 
como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia 
da informação e comunicação – tic para Sustentação operacional 
de infraestrutura, manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas do 
ambiente tecnológico do instituto de Gestão Previdenciária do estado do 
Pará – iGePrev, o servidor Yuri assis Gonçalves, matrícula nº 5950808/2, 
ocupante da função de técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria 
de orçamento e finanças, pelo servidor francisco rodrigues farias da cruz, 
matrícula nº 5964604/1, ocupante do cargo em comissão de assessor, 
lotado no Gabinete da Presidência.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará, 16 de setembro de 2022.
iltoN GiUSSePP Stival MeNdeS da rocHa loPeS da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará

Protocolo: 854377

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

eXtrato de Portaria  Nº. 205 de 16 de setembro de 2022.
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: PatricK oliveira de avelar
Matrícula: 54196475/1
cargo: técnico administração e finanças
lotação: cdHP
Periodo aquisitivo: trienio22/02/2006 a 21/02/2009  Processo: 2022/1090748
Período: 60 (sessenta) dias 08/09 a 06/11/2022
eXtrato de Portaria Nº. 212 de 16 de Setembro2022.
Base legal: arts. 98 e 99 da lei nº 5.810/1994
Nome: aUGUSto ceSar UcHoa SaNtoS
Matrícula: 184845/1
cargo: assistente técnico referência XXvii
lotação: NPlaN
Período aquisitivo: triênio 26/04/2006 a 25/04/2009 - Processo: 2022/1160188
Período: 60 (sessenta) dias, 30/08 a 28/10/2022

Protocolo: 854078

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº. Nº. 213 de 16 de setembro de 2022.
Nome: taiSUKe NoGUcHi
Matrícula: 57198174/1
cargo: Procurador autárquico
lotação: ProJUr
concessão: 14 (quatorze) dias
Período: 02/03 a 15/03/2022
laudo Médico: 93945– Processo 2022/243649

Protocolo: 854079

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 2001 de 13 de seteMBro de 2022
aUtoriZar o afastamento da servidora laUriete Brito doS SaNtoS, 
id func nº 54188362/1, auditor fiscal de receitas estaduais, lotada na 
ceeat de Substituição tributária, no período de 24/08/2022 a 31/08/2022, 
08 (oito) dias, decorrentes do falecimento de seu genitor, sem prejuízo de 
sua remuneração.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2002 de 13 de seteMBro de 2022
iNterroMPer, 14 (quatorze) dias, a contar de 01/09/2022, do gozo das 
férias do servidor WalciMar eraSto araUJo de oliveira, assistente 
fazendário, id func nº 3778/1, lotado na cecoMt de carajás, concedidas 
pela Portaria nº 1571 de 27/07/2022, publicada no doe nº 35.073 de 
09/08/2022, referente ao exercício de 06/06/2021 a 05/06/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2003 de 13 de seteMBro de 2022
coNceder, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor SeBaStiao MartiNS 
coelHo JUNior, id func nº 3247015/1, assistente fazendário, lotado na 
cecoMt de itinga, para serem usufruídas no período de 01/10/2022 a 
30/10/2022, referentes ao exercício de 24/07/2021 a 23/07/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2004 de 13 de seteMBro de 2022
iNterroMPer, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo 
das férias do servidor JoSe laZaro Moreira, Motorista fazendário, 
id func nº 3251675/2, lotado na cecoMt de carajás, concedidas 
pela Portaria nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doe nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 01/06/2020 a 31/05/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 2005 de 13 de seteMBro de 2022
aUtoriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor edevaldo 
BarroSo eStUMaNo, id func nº 5208734/1, Motorista fazendário, 
lotado na cecoMt, para serem usufruídas no período de 03/10/2022 a 
31/10/2022, em virtude da interrupção das férias referente ao exercício 
de 21/10/2020 a 20/10/2021, pela Portaria nº 1798 de 22/08/2022, 
publicada no doe n° 35.096 de 30/08/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2006 de 13 de seteMBro de 2022
i - coNceder, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 1° período, ao 
servidor rodolfo JoB de araUJo correa, id func nº 57223785/1, con-
tador/coordenador fazendário, lotado na diretoria de Gestão contábil e 
fiscal, para serem usufruídas no período de 08/09/2022 a 22/09/2022, 
referentes ao exercício de 03/02/2021 a 02/02/2022.
ii - iNforMar que os 15 (quinze) dias referentes ao 2° período, serão 
usufruídos em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº  2007 de 13 de seteMBro de 2022
deSiGNar o servidor aNtoNio MaNoel de SoUZa JUNior, id func nº 
5914721/1, auditor fiscal de receitas estaduais, em substituição a servi-
dora iraceMa SatoMi YoKoKUra, id func nº 5128595/1, coordenador 
fazendário, no período de 13/09/2022 a 30/09/2022, por motivo de férias.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2006 de 13 de seteMBro de 2022
coNceder, 20 (vinte) dias de férias, referentes ao 2° período, à servidora 
SirleNe leite GoMeS, id func nº 28550/1, auxiliar de administração/
Secretario de Gabinete, lotada na diretoria do tesouro estadual, para se-
rem usufruídas no período de 19/09/2022 a 08/10/2022, referentes ao 
exercício de 18/03/2020 a 17/03/2021.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2009 de 12 de seteMBro de 2022
alterar, na Portaria nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doe nº 
35.108 de 08/09/2022, o período de gozo de férias da servidora adriaNa 
rodriGUeS MeNdoNÇa MoNteiro, id func nº 54180078/1, auditor 
fiscal de receitas estaduais, lotada na ceeat de Substituição tributária, 
do período de 18/10/2022 a 16/11/2022 para o período de 03/10/2022 a 
01/11/2022, referente ao exercício de 08/05/2021 a 07/05/2022.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2010 de 13 de seteMBro de 2022
iNterroMPer, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo 
das férias da servidora GreicYelle vilaS BoaS ferNaNdeS, fiscal de 
receitas estaduais, id func nº 5914891/1, lotada na cecoMt de Portos 
e aeroportos, concedidas pela Portaria nº 1706 de 11/08/2022, publicada 
no doe nº 35.086 de 23/08/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 
a 28/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2024 de 13 de seteMBro de 2022
iNterroMPer, 26 (vinte e seis) dias, a contar de 05/09/2022, do gozo 
das férias do servidor eli SoSiNHo riBeiro, auditor fiscal de receitas 
estaduais, id func nº 5193249/1, lotado no Gabinete do Secretário adjunto 
de receitas de estado da fazenda, concedidas pela Portaria nº 1622 de 
04/08/2022, publicada no doe nº 35.069 de 05/08/2022, referente ao 
exercício de 22/04/2021 a 21/04/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 854195

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº2064,16 de seteMBro de 2022
o diretor de adMiNiStraÇÃo da Secretaria de eStado da 
faZeNda, no uso de suas atribuições que 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 2022/1190951-reSolve:
coNceder a servidora lUZia tÂNia Mota BerNardeS, cargo analista 
fazendário, Matricula nº 3340600/2,  portador do cPf nº 194.462.092-34, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GeStÃo faZeNdária
33.90.30 - Material de coNSUMo:700,00 (setecentos reais )
33.90.39 - oUtroS ServiÇoS de terceiroS PeSSoa JUrÍdica: 
1.000,00 (hum mil reais)
foNte de recUrSoS: 0101 - recUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cerat-SaN-
tarÉM, 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: 853986

Portaria Nº2069, 16 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 ainda o processo nº2022/20221177902-reSolve:
coNceder a servidora odaNete da coSta cardoSo, cargo assis-
tente administrativo, Matricula nº3246922/1, portadora do cPf nº 
6127991234,Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.970,00 (dois 
mil, novecentos e setenta reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GeStÃo faZeNdária
33.90.30- Material de coNSUMo: 2.970,00 (dois mil, novecentos e se-
tenta  reais)
foNte de recUrSoS: 0101 - recUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cerat - aBa-
etetUBa, 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: 854331

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 2030 de 15 de setembro de 2022 autorizar 11 e 1/2  diárias 
a servidora MarGarete cleide SUSSUaraNa PeNa, nº 0037628002, 
aNaliSta faZeNdario -B, coordeNaÇÃo eXec. reG.de adM.triB./
NÃo triB.de SaNtarÉM, objetivo de atuar no serviço de atendimento 
da oeat, no período de 19.09.2022 à 30.09.2022, no trecho Santarém - 
itaituba - Santarém.
Portaria Nº 2031 de 14 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias ao 
servidor Mario aNtoNio cardoSo SaBado, nº 0324805401, MotoriSta, 
cÉlUla de GeStÃo de aPoio loGÍStico, objetivo de conduzir veículo 
oficial transportando servidores da CGRM para CECOMT ITINGA. , no período 
de 15.09.2022 à 17.09.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 2045 de 15 de setembro de 2022 autorizar 1/2  diárias 
ao servidor carloS NaZareNo Natividade JardiM, nº 0570361101, 
MotoriSta faZeNdário, coord. eXec. de coNtrole Mercadoria eM 
traNS. do GUrUPi, com o objetivo de receber material de expediente, no 
período de 15.09.2022, no trecho Gurupi - Belém - Gurupi.
Portaria Nº 2048 de 15 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias a servidora Silvia SoUZa NaSciMeNto ferreira, nº 0000389101, 
coordeNadora faZeNdario, cÉlUla de GeStÃo de recUrSoS Ma-
TERIAIS, objetivo de definição de mobiliário, no período de 15.09.2022 à 
17.09.2022, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 2049 de 15 de setembro de 2022 autorizar 2 e 1/2  diárias 
a servidor BreNda MoNteiro BatalHa, nº 5185566602, tecNico eM GeS-
tÃo de oBraS PUBlicaS, cÉlUla de GeStÃo de recUrSoS MateriaiS, 
objetivo de fiscalização na obra de reforma e ampliação das guaritas, no perí-
odo de 15.09.2022 à 17.09.2022, no trecho Belém -itinga - Belém.
Portaria Nº 2050 de 15 de setembro de 2022 autorizar 14 e 1/2  di-
árias ao servidor fraNciSco GoMeS Pereira, nº 0553942001, aNaliS-
ta faZeNdário, coord. eXec de coNtrole Mercadoria eM traNS. 
do  araGUaia, objetivo de desempenhar atividades administrativas na 
UecoMt Bela vista, no período de 16.09.2022 à 30.09.2022, no trecho 
Barreira do campo - Bela vista - Barreira do campo.
Portaria Nº 2052 de 15 de setembro de 2022 autorizar 11 e 1/2 diárias 
ao servidor lUiZ feliPe SoUZa ferreira da rocHa, nº 0591523401, 
fiScal de receitaS eStadUaiS-a, coord. eXec. de coNtrole Mer-
CADORIA EM TRANS. DO ITINGA, objetivo de especificação do projeto e-
transito junto a dti, no período de 12.09.2022 à 23.09.2022, no trecho 
itinga - Belém - itinga.
Portaria Nº 2053 de 15 de setembro de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
a servidora MileNe liMa SoUZa GoNcalveS, nº 0514436101, aSSiSteN-
te adMiNiStrativo, oUvidoria faZeNdária, objetivo de participar do 
congresso nacional de ouvidores, no período de 08.11.2022  à 12.11.2022, 
no trecho Belém - fortaleza - Belém.
Portaria Nº 2054 de 15 de setembro de 2022 autorizar 27 e 1/2  di-
árias ao servidor odivaldo cardoSo ferreira, nº 0512106001, Ma-
riNHeiro reG. MaQUiNaS, coordeNaÇÃo eXecUtiva de coNtrole 
DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir lancha oficial na 
cecoMt tapajós, no período de 28.09.2022 à 25.10.2022, no trecho cur-
ralinho - Belém - Santarém - Óbidos - Santarém - Belém - curralinho.
Portaria Nº 2039 de 15 de setembro de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS roBerto doS SaNtoS MedeiroS, nº 0324842901, 
MotoriSta, coord. eXec. de coNtrole Mercadoria eM traNS.de 
caraJáS, objetivo de conduzir viatura oficial na unidade, no período de 
16.09.2022 à 30.09.2022, no trecho Marabá - Gurupi - Marabá.
Portaria Nº 2058 de 15 de setembro de 2022 autorizar 1/2  diária ao 
servidor reNaN edUardo daMaSceNo reiS, nº 0590603604, GereNte 
faZeNdario, cÉlUla de GeStÃo de recUrSoS MateriaiS, objetivo de 
fiscalização de obra , no período de 16.09.2022 , no trecho Belém - Aba-
etetuba - Belém.

Protocolo: 853866
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº  553 de 15 de seteMBro de 2022
o Secretário de estado da fazenda, considerando o disposto no artigo 120 
do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição fede-
ral, c.c. artigo 5º, inciso v e § 5º, inciso vi, alínea “a” da emenda consti-
tucional - ec nº 123,  de 14/07/2022, resolve:
art. 1º informar o valor  do auxílio financeiro aos  Municípios,  referente  
ao mês de agosto de 2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de estado da fazenda
aUXÍLio FiNaNceiro ao estado – aGosto/2022

MUNicÍPio coNta Base (1) PaseP (2) MUNiciPios (1-2)
aBaetetUBa 170.050-2   1.805,55 18,06   1.782,98

aBel fiGUeiredo 170.281-5   470,08 4,70   464,21
acará 170.098-7   1.060,94 10,61   1.047,68
afUá 170.039-1   842,19 8,42   831,67

aGUa aZUl do Norte 170.282-3   1.413,36 14,13   1.395,70
aleNQUer 170.027-8   1.150,93 11,51   1.136,54
alMeriM 170.028-6   3.612,82 36,13   3.567,66
altaMira 170.076-6   6.179,69 61,80   6.102,45
aNaJáS 170.040-5   766,38 7,66   756,80

aNaNiNdeUa 170.074-0   11.718,74 117,19   11.572,25
aNaPU 170.659-4   1.101,49 11,01   1.087,72

aUGUSto corrÊa 170.085-5   573,80 5,74   566,62
aUrora do Pará 170.271-8   579,00 5,79   571,76

aveiro 170.029-4   869,58 8,70   858,71
BaGre 170.041-3   606,98 6,07   599,39
BaiÃo 170.051-0   685,91 6,86   677,34

BaNNacH 170.664-0   653,72 6,54   645,55
BarcareNa 170.052-9   14.307,31 143,07   14.128,46

BelÉM 170.001-4   45.617,05 456,17   45.046,84
Belterra 170.660-8   1.040,63 10,41   1.027,63

BeNevideS 170.075-8   3.719,29 37,19   3.672,80
BoM JeSUS tocaNtiNS 170.025-1   719,36 7,19   710,37

BoNito 170.094-4   846,76 8,47   836,18
BraGaNca 170.086-3   1.347,37 13,47   1.330,53

BraSil Novo 170.283-1   877,18 8,77   866,22
BreJo GraN.araGUaia 170.024-3   573,46 5,73   566,29

BreU BraNco 170.284-0   1.322,14 13,22   1.305,61
BreveS 170.042-1   1.268,41 12,68   1.252,56
BUJarU 170.096-0   515,70 5,16   509,25

cacHoeira do arari 170.103-7   680,53 6,81   672,03
cacHoeira do Piriá 170.681-0   572,61 5,73   565,45

caMetá 170.053-7   1.171,17 11,71   1.156,53
caNaÃ doS caraJáS 170.671-3   39.537,29 395,37   39.043,07

caPaNeMa 170.084-7   1.589,48 15,89   1.569,61
caPitÃo PoÇo 170.069-3   901,44 9,01   890,17

caStaNHal 170.003-0   8.188,64 81,89   8.086,28
cHaveS 170.043-0   767,62 7,68   758,03
colareS 170.004-9   420,49 4,20   415,24

coNc. araGUaia 170.058-8   1.073,16 10,73   1.059,74
coNcordia do Pará 170.097-9   758,54 7,59   749,06
cUMarU do Norte 170.285-8   1.379,28 13,79   1.362,04

cUrioNÓPoliS 170.017-0   1.925,43 19,25   1.901,36
cUrraliNHo 170.044-8   697,37 6,97   688,65

cUrUá 170.678-0   492,66 4,93   486,50
cUrUÇá 170.005-7   578,64 5,79   571,41

doM eliZeU 170.083-9   1.656,70 16,57   1.635,99
eldorado do caraJáS 170.286-6   1.173,45 11,73   1.158,78

faro 170.031-6   808,85 8,09   798,74
floreSta do araGUaia 170.677-2   1.102,32 11,02   1.088,54

GarrafÃo do Norte 170.072-3   544,51 5,45   537,70
GoiaNÉSia do Pará 170.287-4   929,61 9,30   917,99

GUrUPá 170.045-6   819,89 8,20   809,64
iGaraPÉ-aÇU 170.006-5   642,47 6,42   634,44
iGaraPÉ-Miri 170.054-5   873,86 8,74   862,94

iNHaNGaPi 170.007-3   507,02 5,07   500,68

iPiXUNa do Pará 170.276-9   1.183,86 11,84   1.169,06

iritUia 170.070-7   558,78 5,59   551,79

itaitUBa 170.032-4   7.596,26 75,96   7.501,30
itUPiraNGa 170.020-0   1.232,78 12,33   1.217,37

JacareacaNGa 170.288-2   5.161,50 51,61   5.096,98
JacUNdá 170.021-9   940,93 9,41   929,17
JUrUti 170.033-2   2.902,72 29,03   2.866,43

liMoeiro aJUrU 170.055-3   569,86 5,70   562,74
MÃe do rio 170.071-5   637,30 6,37   629,33

MaGalHÃeS Barata 170.008-1   438,12 4,38   432,64
MaraBá 170.022-7   25.087,93 250,88   24.774,33

MaracaNÃ 170.009-0   518,15 5,18   511,68
MaraPaNiM 170.010-3   512,21 5,12   505,81
MaritUBa 170.675-6   4.289,53 42,90   4.235,91

MedicilÂNdia 170.077-4   1.309,72 13,10   1.293,35
MelGaÇo 170.046-4   690,03 6,90   681,40
MocaJUBa 170.056-1   588,48 5,88   581,12

MoJU 170.057-0   3.001,42 30,01   2.963,90
MoJUÍ doS caMPoS 182.726-0   628,08 6,28   620,23

MoNte aleGre 170.034-0   1.185,26 11,85   1.170,45
MUaNá 170.105-3   718,65 7,19   709,67

Nova eSPeraNÇa Piriá 170.279-3   622,41 6,22   614,63
Nova iPiXUNa 170.666-7   593,80 5,94   586,38

Nova tiMBoteUa 170.087-1   456,13 4,56   450,43
Novo ProGreSSo 170.289-0   3.421,08 34,21   3.378,31

Novo rePartiMeNto 170.290-4   1.897,39 18,97   1.873,67
ÓBidoS 170.035-9   1.345,73 13,46   1.328,91

oeiraS do Pará 170.047-2   626,23 6,26   618,40
oriXiMiNá 170.036-7   6.164,69 61,65   6.087,63

oUreM 170.093-6   499,51 5,00   493,27
oUrilÂNdia Norte 170.065-0   2.377,32 23,77   2.347,60

PacaJáS 170.018-9   1.351,38 13,51   1.334,49
PaleStiNa do Pará 170.291-2   545,93 5,46   539,11

ParaGoMiNaS 170.068-5   7.071,22 70,71   6.982,83
ParaUaPeBaS 170.019-7   60.815,51 608,16   60.055,32
PaU d’arco 170.296-3   558,77 5,59   551,78
PeiXe-Boi 170.088-0   410,05 4,10   404,92
PiÇarra 170.670-5   1.051,49 10,51   1.038,34
PlacaS 170.661-6   762,50 7,63   752,97

PoNta de PedraS 170.104-5   683,39 6,83   674,85
Portel 170.048-0   1.340,98 13,41   1.324,22

Porto de MoZ 170.079-0   960,48 9,60   948,47
PraiNHa 170.037-5   892,64 8,93   881,48

PriMavera 170.089-8   1.123,36 11,23   1.109,32
QUatiPUrU 170.680-2   424,87 4,25   419,56
redeNÇÃo 170.059-6   3.079,96 30,80   3.041,46
rio Maria 170.060-0   1.464,98 14,65   1.446,67

roNdoN Pará 170.081-2   1.379,88 13,80   1.362,64
rUrÓPoliS 170.030-8   944,08 9,44   932,28

SaliNÓPoliS 170.091-0   778,65 7,79   768,92
Salvaterra 170.102-9   622,42 6,22   614,64

SaNta BarBara  Pará 170.278-5   720,77 7,21   711,76
SaNta crUZ arari 170.100-2   561,62 5,62   554,60
SaNta iZaBel Pará 170.011-1   2.292,30 22,92   2.263,64

SaNta lUZia do Pará 170.292-0   562,68 5,63   555,65
Sta Maria BarreiraS 170.062-6   2.000,06 20,00   1.975,06

SaNta Maria Pará 170.012-0   638,43 6,38   630,45
SaNtaNa araGUaia 170.061-8   2.561,59 25,62   2.529,57

SaNtarÉM 170.038-3   7.823,33 78,23   7.725,54
SaNtarÉM Novo 170.092-8   413,25 4,13   408,09

SaNto aNtÔNio taUá 170.013-8   731,14 7,31   722,00
SÃo caetaNo odivelaS 170.014-6   496,15 4,96   489,95

SÃo doM. araGUaia 170.297-1   820,74 8,21   810,48
SÃo doMiNGoS caPiM 170.073-1   575,75 5,76   568,55

SÃo fÉliX XiNGU 170.063-4   4.344,14 43,44   4.289,84
SÃo fraNciSco Pará 170.015-4   480,31 4,80   474,30

SÃo Geraldo araGUaia 170.067-7   1.512,57 15,13   1.493,66
SÃo JoÃo da PoNta 170.679-9   407,87 4,08   402,78
Sao Joao PiraBaS 170.090-1   488,89 4,89   482,77

SÃo JoÃo araGUaia 170.023-5   546,10 5,46   539,28

SÃo MiGUel GUaMá 170.002-2   821,91 8,22   811,64
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SÃo SeBaStiÃo B viSta 170.049-9   703,04 7,03   694,25
SaPUcaia 170.672-1   602,78 6,03   595,24

SeM. JoSÉ PorfÍrio 170.080-4   848,43 8,48   837,82
SoUre 170.600-4   696,97 6,97   688,26

tailÂNdia 170.099-5   2.636,45 26,36   2.603,49
terra alta 170.277-7   422,61 4,23   417,33

terra SaNta 170.293-9   1.065,16 10,65   1.051,84
toMe-aÇU 170.095-2   1.550,34 15,50   1.530,96

tracUateUa 170.685-3   527,84 5,28   521,24
trairÃo 170.294-7   860,84 8,61   850,08
tUcUMÃ 170.064-2   1.628,77 16,29   1.608,41
tUcUrUÍ 170.026-0   11.535,79 115,36   11.391,59

UliaNÓPoliS 170.280-7   1.292,12 12,92   1.275,97
UrUará 170.078-2   1.413,90 14,14   1.396,23
viGia 170.016-2   785,98 7,86   776,16
viSeU 170.082-0   767,35 7,67   757,76

vitÓria do XiNGU 170.295-5   10.184,97 101,85   10.057,66
XiNGUara 170.066-9   2.958,48 29,58   2.921,50

total  409.338,66 5.116,73 404.221,93

Protocolo: 853838
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001067 de 16/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006253/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose ribamar dos Santos – cPf: 050.135.932-04
Marca: fiat/PUlSe drive at 1.0 tUrBo fleX 4P tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001069 de 16/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006435/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: erick Keller Pereira freitas – cPf: 448.916.952-34
Marca: NiSSaN/KicKS SeNSe cvt 1.6 total fleX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001073 de 16/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006295/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: Pedro Henrique Moreira da Silva – cPf: 008.890.662-05
Marca: cHev/SPiN 1.8l at lt7 actt ecoNofleX tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001071 de 16/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006479/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: ramiro afonso freire Silva – cPf: 283.091.972-68
Marca: toYota/ccroSS XrX HYBrid at tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005340, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006367/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ronaldo Jaime da Silva Saraiva – cPf: 122.158.992-04
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69v0HB135834
Portaria n.º202204005342, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006434/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: luciano da Silva aguiar – cPf: 490.486.512-04
Marca/tipo/chassi
fiat/WeeKeNd attractive/Pas/automovel/9Bd37412fJ5101244
Portaria n.º202204005344, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006438/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: Jorge Pereira Monteiro – cPf: 127.767.182-68
Marca/tipo/chassi
NiSSaN/KicKS advaNce cvt/Pas/automovel/94dfcaP15NB124744
Portaria n.º202204005346, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006433/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: Manoel afonso da Silva filho – cPf: 682.482.292-20
Marca/tipo/chassi
fiat/UNo attractive 1.0/Pas/automovel/9Bd195a4ZM0894019
Portaria n.º202204005348, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006466/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: alex luiz costa de Souza – cPf: 771.930.672-49
Marca/tipo/chassi
vW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U3Mt061159

Portaria n.º202204005350, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 102022730002202/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: Wallace alvarez duarte – cPf: 302.100.892-53
Marca/tipo/chassi
fiat/SieNa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3405454
Portaria n.º202204005352, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004313/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: vander vieira Barata – cPf: 414.476.112-68
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69v0KB120311
Portaria n.º202204005354, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006359/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: isis Silva Gonçalves – cPf: 513.163.582-91
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX PlUS 10Mt lt2/Pas/automovel/9BGeB69a0PG179039
Portaria n.º202204005356, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006376/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: laercio Junior Pinheiro Monteiro – cPf: 330.613.002-87
Marca/tipo/chassi
cHev/oNiX PlUS 10tat Pr2/Pas/automovel/9BGeY69H0PG172866
Portaria n.º202204005358, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006382/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: fabio antonio Gama ribeiro – cPf: 854.071.862-68
Marca/tipo/chassi
cHev/PriSMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9BGKS69l0fG235760
Portaria n.º202204005360, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006385/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: dinoval dos Santos Moreira Junior – cPf: 587.446.142-68
Marca/tipo/chassi
fiat/idea attractive 1.4/Pas/automovel/9Bd13501Yf2280538
Portaria n.º202204005362, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006491/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: Joao tadeu Barbosa costa – cPf: 218.399.132-15
Marca/tipo/chassi
cHevrolet/coBalt 1.4 lt/Pas/automovel/9BGJB69X0dB147295
Portaria n.º202204005364, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006360/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: Nelson Goncalves campos dos Santos – cPf: 294.815.382-49
Marca/tipo/chassi
vW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45U8Kt067437
Portaria n.º202204005366, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006462/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: abraão amorim Melo – cPf: 189.191.462-68
Marca/tipo/chassi
fiat/SieNa attractiv 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3034216
Portaria n.º202204005368, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006470/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: teodorico de Souza Gomes – cPf: 082.459.672-20
Marca/tipo/chassi
cHev/PriSMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9BGKS69v0JG203395
Portaria n.º202204005370, de 16/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006468/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: deuzedis vaz lopes – cPf: 267.326.962-20
Marca/tipo/chassi
cHev/PriSMa 1.4Mt lt/Pas/automovel/9BGKS69v0KG181663

Protocolo: 854096

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe, oriunda da lei nº 13.303/2016, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de 
telefonia STFC (sistema de telefonia fixa comutada) nas modalidades local 
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e longa distância nacional e internacional, disponibilização de número (s) 
0800 com abrangência nacional e internacional e número (s) único (s), 
conforme abaixo:

adJUdicaÇÃo 
GLoBaL iteM descriÇÃo eMPresa VaLor cotado VaLor a ser 

coNtratado

G1 01
Serviços tel. 0800 e 3004

claro S/a
r$ 1.812.781,2100 r$ 187.543,68

Serviços tel. 0800 e 3004 r$ 1.386.449,1600 r$ 38.400,00
  total r$ 3.199.230,37 r$ 225.943,68

fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 854360

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria nº065, de 15 de setembro de 2022.
a diretora do 11º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela Portaria n° 0772/2022 – ccG de 09/09/2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.113 de 13/09/2022, e;
coNSideraNdo a Portaria n° 470, de 29 de julho de 2020, que, dispõe: 
“art. 1° - delegar competência aos diretores dos centros regionais de 
Saúde para instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar nos 
termos do art. 199 do rJU”.
coNSideraNdo os termos do art. 92, inciso ii do regimento interno da 
SeSPa que dispõe como atribuição dos centros regionais de Saúde o exer-
cício das atividades de apoio relativas a pessoal, material, finanças, trans-
portes e serviços gerais, no âmbito de sua competência; coNSideraNdo 
que dentre os princípios norteadores da administração Pública, destaca-se 
o da moralidade administrativa, devendo a autoridade pública adotar me-
didas necessárias a sua fiel observância;
coNSideraNdo a necessidade da apuração rigorosa de condutas pratica-
das nos segmentos pertencentes à Secretaria de estado de Saúde Pública, 
bem como a ocorrência de irregularidades de um modo geral, e; coNSi-
deraNdo ainda o disposto no artigo 199 e seguintes da lei n° 5.810/94 
que prevê a obrigatoriedade da instauração de Sindicância ou de Processo 
administrativo disciplinar, conforme o caso, prevendo ainda os procedi-
mentos, fases e prazos a serem adotados sempre que autoridade tiver 
ciência de irregularidade no serviço público;
r e S o l v e:
i– deterMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNveStiGatÓria para 
apurar a demanda noticiada pelo ofício nº 0734/2020/GaBiNete/SeSPa do 
dia 02.06.2020 e ofício nº000684/2022/PGe-PrM-Pcta do dia 30.08.2022 
e Processo Judicial nº 0803578-23.2019.8.14.0028 de 28.05.2019;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores: ZeliNda liMa Mo-
raeS, Mat. nº 57175050-1, JUdá araUJo BelarMiNo ferreira, Mat. 
nº 5960170-2; arleN MartiNS BraGa, Mat. nº 5956988-2; e daYvSoN 
WalYSSoN MoUra, Mat. nº 5960109-2, sob a presidência do primeiro, 
apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública, 
para apurar suposto erro médico da paciente dalila aleNcar coNcei-
ÇÃo, ocorrido no dia 14.05.2016, no Hospital regional do Sudeste do Pará 
– dr. Geraldo Mendes de castro veloso – HrSP (Marabá – Pa).
ii - a comissão Sindicante tem plena liberdade, podendo examinar quais-
quer documentos relacionados ao objeto, recorrendo, quando necessário, 
a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa apuração dos fatos.
iii – deliBerar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autori-
dades, segmentos pertencentes à Secretaria de estado de Saúde Pública e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispensáveis 
à instrução processual;
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
aNa raQUel SaNtoS MiraNda
diretora de centro regional de Saúde
Portaria nº 0772/2022 – ccG de 09/09/2022.

Protocolo: 853934
Portaria Nº 256 de 16 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), 
2022/1105244 (filHo).
r e S o l v e: designar os servidores do 13º crS, Silvia cristina costa de 
oliveira , Matrícula nº 5182441/1,  como fiscal titular, e João viana teles, 
Matricula nº 5182310/1, 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 da Unidade Mista de 
oeiras do Pará/13ºcrS/SeSPa, adotando todos os procedimentos neces-
sários 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: 854025

Portaria N° 1103 de 15 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 2022/1010773.
reSolve:
LOTAR, para fins de regularização funcional, o servidor LINDEMBERGUE 
SaNtoS freitaS, matrícula n° 5936999/2, cargo eNferMeiro, no de-
PartaMeNto de coNtrole de eNdeMiaS, com atuação na coordenação 
estadual de arboviroses.
Portaria N° 1104 de 15 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 2022/1178746.
reSolve:
lotar, a contar de 13/09/2022, o servidor Márcio BarradaS SoUSa, ma-
trícula n° 5949423/1, cargo coMiSSioNado, na diviSÃo de SaÚde BUcal.
Portaria N° 1105 de 15 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na saúde, usan-
do 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 2022/1185810.
reSolve:
LOTAR, a contar de 14/09/2022, para fins de regularização funcional, o 
servidor eUrico vieira corrÊa, matrícula n° 5959048/1, cargo coNta-
dor, na diviSÃo de PreStaÇÃo de coNtaS.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se,
diretoria de GeStÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na SaÚde, eM 
15.09.2022.
KellY de cáSSia PeiXoto de oliveira Silveira
diretora de GeStÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na SaÚde – SeSPa

Protocolo: 854191

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1.062 de 02 de seteMBro de 2022 - dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº 
2022/1035963.
reSolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a 
servidora aliNe de oliveira PiNto, matrícula nº. 5895919/1, cargo de 
Psicólogo, regime Jurídico de estatutário efetivo, com lotação no depar-
tamento de recursos Humanos com atuação na Gerência de atenção ao 
trabalhador, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 16.11.2017 à 15.11.2020.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 10/10/2022 à 08/12/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de 
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde
Portaria Nº. 1.073 de 08 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/1105540.
reSolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora GiSela Pereira Xavier 
alBUQUerQUe, matrícula nº. 57225782/2, cargo de enfermeiro, regime 
Jurídico de estatutário efetivo, lotada na diretoria operacional com 
atuação na Unacon, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 933/29.08.2019, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.306/09.09.2019, correspondente ao triênio de 09.11.2014 a 
08.11.2017, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de 
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
Portaria Nº 068 de 05 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo Pae nº. 
2022/1078791.
reSolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora deUSoNete GUMarÃeS 
doS SaNtoS, matrícula nº. 591492/1, cargo de técnico de enfermagem, 
regime jurídico de estatutário efetivo, lotado no 9º centro regional de 
Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº. 93/19.11.2019, publicada no doe nº 34.043/26.11.2019, 
correspondente ao triênio de 11.07.2015 a 10.07.2018, no período de 
11.10.2022 a 09.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
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Portaria Nº 1.066 de 02 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2022/991452.
reSolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora roSeli Sodre de Paiva, matrícula nº. 5896142/1, cargo de 
assistente Social, regime Jurídico de estatutário efetivo, lotada no Hospital 
regional - tucuruí, goze de licença Prêmio, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 28.11.2017 a 27.11.2020.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.10.2022 a 15.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de 
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.072 de 08 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/486009.
reSolve:
deterMiNar, de comum acordo, que o servidor ricardo lUiZ de 
aNdrade e Silva, matrícula nº. 54186001/2, cargo de Médico veterinário, 
regime Jurídico de estatutário efetivo, lotado na divisão de controle de 
doenças transmissíveis, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedido 
através da Portaria nº. 1.308/15.10.2021, publicado no Diário Oficial do 
estado do Pará n°. 34.742/21.10.2021, correspondente ao triênio de 
27.01.2017 a 26.01.2020, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de 
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.145 de 14 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/619882.
reSolve:
deterMiNar, de comum acordo, que o servidor deNilSoN Silva da Silva, 
matrícula nº. 54195136/1, cargo de agente de Portaria, regime Jurídico 
de estatutário efetivo, lotado na divisão de comunicação, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedido através da Portaria nº. 1.626/30.10.2017, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 33.492/07.11.2017, 
correspondente ao triênio de 12.12.2011 a 11.12.2014, no período de 
16.11.2022 a 15.12.2022.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de 
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
Portaria Nº 061 de 05 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº.  2022/494363.
reSolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a ser-
vidora PaMela aNcila da Mota raBelo, matrícula nº. 5901396/1, cargo 
de técnico de enfermagem, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 16.07.2012 a 15.07.2015.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 17.10.2022 a 15.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
Portaria Nº 1.074 de 09 de seteMBro de 2022- dGtes
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 
2022/1109485.
reSolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810 de 24.01.1994, 
a servidora MarileNa de JeSUS araUJo rodriGUeS PUreZa, matrícu-
la nº. 6081860/2, cargo de odontólogo, regime Jurídico de estatutário 
Não estável, lotada no departamento de epidemiologia, goze de licença 
Prêmio, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 
15.12.2008 a 14.12.2011.
aUtoriZar que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 03.10.2022 a 01.11.2022, no total de 30 (trinta) dias.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de 
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
Portaria Nº 069 de 09 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo Pae 
nº.2022/1095396.

reSolve:
coNceder, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora aNa lUcia BarBoSa liMa, matrícula nº. 73504341/1, cargo de 
agentes de artes Práticas, regime jurídico de estatutário efetivo, lotado 
no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio de 13.07.2018 a 12.07.2021.
aUtoriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 20.10.2022 a 18.12.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.
Portaria Nº. 1.075 de 09 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa.
a diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doe nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2022/486002.
reSolve:
deterMiNar, de comum acordo, que a servidora iNeS UcHoa liMa, 
matrícula nº. 724203/1, cargo de odontólogo, regime Jurídico de 
estatutário efetivo, lotada na divisão de vigilância a Saúde, goze de licença 
Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 1.030/11.08.2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n°. 34.671/16.08.2021, 
correspondente ao triênio de 13.06.2013 a 12.06.2016, no período de 
03.10.2022 a 01.11.2022.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
diretoria de Gestão do trabalho e da educação na Saúde da Secretaria de 
estado de Saúde Pública em: 16.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.

Protocolo: 854337

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo da Portaria Nº 255 de 15/09/2022 ao 
coNtrato Nº069/2022.
Protocolo Nº 853809 - doe: 16/09/2022.
oNde se LÊ: designar os servidores do 13º crS, ... no âmbito 3ºcrS/SeSPa/Pa...
Leia-se: designar os servidores, ... no âmbito do Hospital regional de 
cametá/13ºcrS/SeSPa...

Protocolo: 854019

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 004/sesPa/2022
Processo: 2022/723001
objeto: o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores, além 
dos previstos no contrato de Gestão, visando aquisição de equipamentos e 
Mobiliários, para atender as necessidades da Policlínica de tucuruí/Natea, 
conforme relação em anexo.
data de assinatura: 16/09/2021
valor total: r$ 8.058.842,13 (oito milhões, cinquenta e oito mil, oitocentos 
e quarenta e dois reais e treze centavos)
dotação orçamentária: 8877  elemento de despesa: 445085;
fonte de recurso: 0103/0301/0101/0149/0349/0303
contratado: instituto de Saúde Social e ambiental da amazônia- iSSa
end.: rua raimundo veridiano cardoso 1008, Bairro: Bela vista- tucuruí, 
ceP: 68.456-760
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 854286
4º ta - contrato: 111/2018 – 
Proc. 2017/15634; 2020/589042 e 2020/600264.
objeto: o presente instrumento tem por objetivo, prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 111/2018, bem como, a renúncia da aplicação do 
reajuste, ou qualquer outro valor decorrente do presente termo aditivo.
data assinatura: 14/09/2022.
vigência: 09/10/2022 a 08/10/2023.
valor: r$ 1.164.195,42.
orçamento: atividade: 908288; elemento de despesa: 339039 e fonte: 0103.
contratado: iNStitUto de traNSPlaNte reNal do Pará S/S ltda-Me.
endereço: av. 09 de Janeiro, 1167, Bairro São Brás, ceP: 66.060-370, Belém-Pará.
ordenador: ariel doUrado SaMPaio MartiNS de BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SeSPa.

Protocolo: 854292

sUPriMeNto de FUNdo
.

o (a) ordenador (a) de despesa da secretaria de estado de 
saÚde PÚBLica, usando de suas atribuições e tendo em vista as ins-
truções contidas no decreto N° 1.180/08, artigo 3°, Parágrafo 1°, que 
disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de fundos.
reSolve:
coNceder, aos servidores (as) abaixo, Suprimentos de fundos para ser 
aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da 
ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que 
não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade. e 
conceder o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emis-
são da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de contas, 
sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo 
suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de contas especial 
a ser promovida pelo tribunal de contas do estado:
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Portaria n°. 131/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
JoÃo PiNto MoNteiro JÚNior/ tÉcNico de eNferMaGeM/ 5529255-3/ 
167.566.812-49
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908881 277968 339033 (deSPeSaS coM PaSSaGeM) 0103000000 r$ 480,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 19 a 23/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria n°. 132/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
aNtÔNio rodriGUeS SerrÃo/ MotoriSta/ 57231723-1/ 738.148.652-00
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908302 263451 339033 (deSPeSaS coM PaSSaGeM) 0103000000 r$ 400,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 07 a 10/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria n°. 133/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
rafaela criStiNa Silva da Silva/ eNferMeira/ 57198124/ 
632.804.182-91
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908874 277438 339033 (deSPeSaS coM PaSSaGeM) 0103000000 r$ 390,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 12 a 17/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria n°. 134/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
reNaN BarBoSa da Silva/ coordeNador/ 5921884-3/ 019.863.442-07
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908959 273967 339030 (deSPeSaS coM coNSUMo) 0103000000 r$ 4.000,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 22 a 26/08/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria n°. 135/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
roBerta doS SaNtoS faro/ coordeNadora/ 5950011-3/462.024.632-87
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908338 277318 339033 (deSPeSaS coM PaSSaGeM) 0103000000 r$ 1.000,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 17 a 19/08/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria n°. 136/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
cYriS de NaZarÉ Pereira/ eNferMeira/ 5957579-2 / 668.658.752-49
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908288 260558 339033 (deSPeSaS coM PaSSaGeM) 0103000000 r$ 520,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 29/08 a 02/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria n°. 137/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
coNceiÇÃo do Socorro SaNtoS da crUZ/ odoNtÓloGa/ 5465710-1/ 
263.326.202-34
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908874 277396 339033 (deSPeSaS coM PaSSaGeM) 0103000000 r$ 650,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 26 a 30/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria n°. 139/2022
NoMe do Servidor / carGo / MatrÍcUla / c.P.f
roSiNete daS GraÇaS fariaS NoNato NaveGaNte/aG. adMiNiStra-
tivo/ 55589253-2/ 334.115.302-00
dotaÇÃo / aÇÃo / eleMeNto de deSPeSa / foNte / valoreS
908881 277674 339033 (deSPeSaS coM PaSSaGeM) 0103000000 r$ 250,00
PerÍodo de aPlicaÇÃo: 12 a 16/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS

Protocolo: 854273

diÁria
.

Portaria N° 4201 de 20 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: altaMira
PerÍodo: de 12/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955271 / alaN cUNHa de aviZ / 811.818.252-53
oBJetivo: coNdUZir oS tÉcNicoS Para realiZareM atividadeS No 
MUNicÍPio de altaMira/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4202 de 20 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Salvaterra
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
66059 / daNiel aUGUSto NUNeS da crUZ / 688.974.132-34
oBJetivo: realiZar MoNitoraMeNto daS aÇÕeS de coNtrole da 
HaNSeNÍaSe e PreveNÇÃo de iNcaPacidade NaS UNidadeS de SaÚ-
de da ateNÇÃo PriMária À SaÚde, iNclUiNdo UMa aMoStraGeM da 

ZoNa rUral aSSiM coMo o MoNitoraMeNto do SiSteMa de iNfor-
MaÇÃo SiNaN Net.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4203 de 20 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Salvaterra
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
52746483 / viNGreN de fariaS ferreira / 166.287.052-34
oBJetivo: aPoio adMiNiStrativo No tocaNte a atUaliZaÇÃo daS 
iNforMaÇÕeS coletadaS Pelo tÉcNico NaS UNidadeS BaSicaS de 
SaÚde e eSf No SiSteMa SiNaN Netdo MUNiciPio de Salvaterra/7º crS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4204 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SaNtarÉM
PerÍodo: de 21/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54188886-1 / aNdrÉa NUNeS da coSta / 453.213.292-49
oBJetivo: ParticiPar do eNcoNtro de forMaÇÃo do coletivo re-
GioNal daS referÊNciaS tÉcNicaS eM edUcaÇÃo Na SaÚde e HUMa-
NiZaÇÃo - rteSH daS SMS do 9º crS, QUe ocorrerá NoS diaS 21 a 
23/09/2022, eM SaNtarÉM-Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4205 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: GUrUPá
PerÍodo: de 14/09/2022 a 19/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5966049 / aNdrÉ lUiZ fariaS coSta / 953.679.002-59
105651 / Maria Graciete GoMeS / 198.220.142-87
oBJetivo: realiZar a iMPlaNtaÇÃo de referÊNcia tÉcNica eM St e 
realiZaÇÃo da caPacitaÇÃo doS ProfiSSioNaiS de SaÚde da rede 
MUNiciPal, coM ÊNfaSe NoS 11 aGravoS relacioNadoS À SaÚde do 
traBalHador”, No MUNicÍPio de GUrUPá/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4206 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: GUrUPá
PerÍodo: de 14/09/2022 a 19/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
50893101 / Maria lidUiNa MeireleS MarQUeS / 170.303.312-49
oBJetivo: dar SUPorte e aUXÍlio NeceSSário, (cÓPiaS, freQUÊN-
ciaS, Material de eXPedieNte, etc.) aoS tÉcNicoS reSPoNSáveiS 
PelaS atividadeS a SereM realiZadaS, No MUNicÍPio de GUrUPá/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4207 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 8 diárias e meia  valor: r$ 2.017,73
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: UrUará
PerÍodo: de 24/09/2022 a 02/10/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190130/1 / KellY criStiNa oliveira de alBUQUerQUe  / 293.936.202-53
57197391 / SolaNGe Silva SoUZa / 361.614.202-44
oBJetivo: realiZar No MUNicÍPio de UrUará e reGiÃo, No PerÍo-
do de 24/09 a 02/10/2022, MoNitoraMeNto de trataMeNto doS Pa-
cieNteS Geraldo fraNciSco de QUeirÓZ e deUSdete ferreira doS 
SaNtoS, deSiNterNadoS do HoSPital Geral PeNiteNciário (HGP), 
JUNto a rede de ateNÇÃo PSicoSSocial (raPS) No territÓrio.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4208 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 8 diárias e meia  valor: r$ 2.017,73
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: UrUará
PerÍodo: de 24/09/2022 a 02/10/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5836166-16 / roSiNa BelicH PiNHeiro / 176.971.902-49
oBJetivo: dar aPoio adMiNiStrativo ÀS tÉcNicaS da eaP, QUe irÃo 
realiZar No MUNicÍPio de UrUará e reGiÃo, No PerÍodo de 24/09 
a 02/10/2022, MoNitoraMeNto de trataMeNto doS PacieNteS Ge-
raldo fraNciSco de QUeirÓZ e deUSdete ferreira doS SaNtoS, 
deSiNterNadoS do HoSPital Geral PeNiteNciário (HGP), JUNto a 
rede de ateNÇÃo PSicoSSocial (raPS) No territÓrio.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4209 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 8 diárias e meia  valor: r$ 2.017,73
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: UrUará
PerÍodo: de 24/09/2022 a 02/10/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190621-1 / eladio ferreira da Silva filHo / 223.610.652-15
oBJetivo: coNdUZir oS tÉcNicoS da eaP, QUe eStarÃo reali-
ZaNdo No MUNicÍPio de UrUará e reGiÃo, No PerÍodo de 24/09 
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a 02/10/2022, MoNitoraMeNto de trataMeNto doS PacieNteS Ge-
raldo fraNciSco de QUeirÓZ e deUSdete ferreira doS SaNtoS, 
deSiNterNadoS do HoSPital Geral PeNiteNciário (HGP), JUNto a 
rede de ateNÇÃo PSicoSSocial (raPS) No territÓrio.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4210 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sta crUZ do ararÍ
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5897157/1 / leoNardo doS SaNtoS BarBoSa / 887.506.472-53
oBJetivo: realiZar a BUSca de evidÊNcia de criaNÇa vaciNada 
coNtra o SaraMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPido de co-
BertUra -Mrc, aÇÃo eMerGeNcial de iNterrUPÇÃo do SaaMPo e 
MaNUteNÇÃo de áreaS livreS do SaraMPo No eStado do Pará. e 
evidÊNcia de vaciNado coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4211 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPitÃo PoÇo
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
55213434 / Maria da GlÓria ferreira / 121.849.002-06
54190704/1 / valdiNea coelHo de alMeida / 155.078.662-87
oBJetivo: realiZar ServiÇo de SUPerviSÃo e MoNitoraMeNto do 
ProGraMa SaÚde do idoSo e aSSeSSoraMeNto tÉcNico SoBre a 
avaliaÇÃo MUltidiMeNcioNal da PeSSoa idoSa e UtilliZaÇÃo da 
caderNeta do idoSo aoS MUNicÍPioS de SÃo MiGUel do GUaMá - 
reGiÃo de iNteGraÇÃo GUaMá, iritUia e caPitÃo PoÇo - reGiÃo de 
iNteGraÇÃo rio caPiM 5º crS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4212 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPitÃo PoÇo
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190621-1 / eladio ferreira da Silva filHo / 223.610.652-15
oBJetivo: coNdUZir aS tÉcNicaS Para realiZareM ServiÇo de SU-
PerviSÃo e MoNitoraMeNto do ProGraMa SaÚde do idoSo e aS-
SeSSoraMeNto tÉcNico SoBre a avaliaÇÃo MUltidiMeNcioNal da 
PeSSoa idoSa e UtilliZaÇÃo da caderNeta do idoSo aoS MUNi-
cÍPioS de SÃo MiGUel do GUaMá - reGiÃo de iNteGraÇÃo GUaMá, 
iritUia e caPitÃo PoÇo - reGiÃo de iNteGraÇÃo rio caPiM 5º crS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4213 de 30 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sao Joao da PoNta
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57206626 / MicHellY MileNY MeSQUita de SoUZa / 634.236.772-87
oBJetivo: realiZa a BUSca de evidÊNciaS de criaNÇaS vaciNadaS 
coNtra o SaraMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPido de coBer-
tUra Mrc-aÇÃo eMerGeNcial de iNterrUPÇÃo do SaraMPo e MaNU-
teNÇÃo de áreaS livreS do SaraMPo No eStado do Pará. e evidÊN-
ciaS de vaciNadoS coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4214 de 30 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sao Joao da PoNta
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571939811 / Keila eGlaNtiNa de oliveira PiNto / 401.888.502-44
oBJetivo: realiZar aPoio adMiNiStrativo Na BUSca de evidÊN-
cia de criaNÇa vaciNada coNtra o SaraMPo atravÉS do MoNito-
raMeNto ráPido de coBertUra -Mrc, aÇÃo eMerGeNcial de iNter-
rUPÇÃo do SaraMPo e MaNUteNÇÃo de áreaS livreS do SaraMPo No 
eStado do Pará. e evidÊNcia de vaciNadoS coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4215 de 30 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sao Joao da PoNta
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572056301 / carloS leoNardo BorGeS de caStro / 646.965.452-53
oBJetivo: coNdUZir aS ServidoraS MicHellY MileNY MeSQUita de 
SoUZa e Keila eGlaNtiNa de oliveira PiNto Para realiZar a BUSca de 
evidÊNcia de criaNÇa vaciNada coNtra o SaraMPo atravÉS do MoNi-
toraMeNto ráPido de coBertUra -Mrc, aÇÃo eMerGeNcial de iNter-
rUPÇÃo do SaraMPo e MaNUteNÇÃo de áreaS livreS do SaraMPo No 
eStado do Pará. e evidÊNciaS de vaciNadoS coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS

Portaria N° 4216 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: meia diária  valor: r$ 83,53
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caStaNHal
PerÍodo: de 08/09/2022 a 08/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5087171-5 / aNa criStiNa alvareZ GUZZo / 327.707.902-34
5693888/3 / Helio fraNco de Macedo JUNior / 043.665.812-72
oBJetivo: viSita tÉcNica Para iMPlaNtaÇÃo do BaNco de leite HU-
MaNo - BlH.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4217 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: QUatiPUrU
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
3053219 / Marcia roSaNa rodriGUeS PiNHeiro / 589.441.922-00
0722243-1 / roSileNe carvalHo carNaval / 133.648.472-15
oBJetivo: BUScar evidÊNciaS de criaNÇaS vaciNadaS coNtra o 
SaraMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPido de coBertUra va-
ciNal/Mrc, coNteMPlaNdo o PlaNo de aÇÃo eMerGeNcial de iN-
terrUPÇÃo do SaraMPo e iNteNSificaÇÃo de áreaS livreS do Sa-
raMPo No eStado do Pará e evidÊNciaS de vaciNadoS coNtra a 
PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4218 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: QUatiPUrU
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572056301 / carloS leoNardo BorGeS de caStro / 646.965.452-53
oBJetivo: coNdUZir eQUiPe Para BUScar evidÊNciaS de criaNÇaS 
vaciNadaS coNtra o SaraMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPi-
do de coBertUra vaciNal/Mrc, coNteMPlaNdo o PlaNo de aÇÃo 
eMerGeNcial de iNterrUPÇÃo do SaraMPo e iNteNSificaÇÃo de 
áreaS livreS do SaraMPo No eStado do Pará e evidÊNciaS de va-
ciNadoS coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4219 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59554861 / leiliaNe criStiNa de SoUZa coSta / 949.362.422-68
5911896 / SÂMela StefaNe corrÊa GalvÃo / 015.570.952-64
oBJetivo: ParticiPar da realiZaÇÃo da PlaNificaÇÃo da ateNÇÃo 
PriMária eM SaÚde, No MUNicÍPio de caPaNeMa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4220 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
272051051 / rUBeNS da Silva SaNtoS / 354.382.402-30
oBJetivo: coNdUZir oS ServidoreS Para ParticiPar da PlaNifica-
ÇÃo da ateNÇÃo PriMária eM SaÚde, No MUNicÍPio de caPaNeMa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4221 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sta lUZia do Pará
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57192168  / MaNoela Melo Silva / 695.430.972-91
0722243-1 / roSileNe carvalHo carNaval / 133.648.472-15
oBJetivo: BUScar evidÊNciaS de criaNÇaS vaciNadaS coNtra o Sa-
raMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPido de coBertUra vaciNal/
Mrc, coNteMPlaNdo o PlaNo de aÇÃo eMerGeNcial de iNterrUPÇÃo 
do SaraMPo e iNteNSificaÇÃo de áreaS livreS do SaraMPo No eS-
tado do Pará e evidÊNciaS de vaciNadoS coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4222 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sta lUZia do Pará
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MatoS cordeiro / 263.861.782-20
oBJetivo: coNdUZir eQUiPe Para BUScar evidÊNciaS de criaNÇaS 
vaciNadaS coNtra o SaraMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPi-
do de coBertUra vaciNal/Mrc, coNteMPlaNdo o PlaNo de aÇÃo 
eMerGeNcial de iNterrUPÇÃo do SaraMPo e iNteNSificaÇÃo de 
áreaS livreS do SaraMPo No eStado do Pará e evidÊNciaS de va-
ciNadoS coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
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Portaria N° 4223 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: BreveS
PerÍodo: de 19/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
541900171 / adriaNa leal GoMeS da Silva / 490.183.532-72
oBJetivo: realiZar treiNaMeNto NaS tÉcNicaS de aPlicaÇÃo e 
leitUra de ProvaS tUBercUlÍNicaS (PPd) Para ProfiSSioNaiS de 
SaÚde doS MUNicÍPioS da reGiÃo do MaraJÓ ii/8ºcrS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4224 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: BreveS
PerÍodo: de 19/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571909091 / MariaNa aSSUNÇÃo da coSta / 401.364.182-87
oBJetivo: dá aPoio adMiNiStrativo No treiNaMeNto NaS tÉcNi-
caS de aPlicaÇÃo e leitUra de Prova tUBercUlÍNicaS Para Pro-
fiSSioNaiS de SaÚde doS MUNicÍPioS da reGiÃo do MaraJÓ/8ºcrS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4225 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: MocaJUBa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54194053 / liliaN criStiNa laUreNtiNo Silva / 729.351.202-30
oBJetivo: aPoiar a tÉcNica Na viSita tÉcNica e MoNitoraMeNto 
do coMitÊ MUNiciPal de erradicaÇÃo doS acideNteS de Motor 
coM eScalPelaMeNto, NoS MUNicÍPioS de MocaJUBa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4226 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: MocaJUBa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
518556493 / edilMa aZUlaiS liMa / 132.203.732-91
oBJetivo: realiZar viSita tÉcNica e MoNitoraMeNto do coMitÊ 
MUNiciPal de erradicaÇÃo doS acideNteS de Motor coM eScalPe-
laMeNto, NoS MUNicÍPioS de MocaJUBa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4227 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: MocaJUBa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio de JeSUS BeNteS NaSciMeNto / 410.454.592-91
oBJetivo: coNdUZir a eQUiPe QUe ira realiZar viSita tÉcNica e Mo-
NitoraMeNto do coMitÊ MUNiciPal de erradicaÇÃo doS acideNteS 
de Motor coM eScalPelaMeNto, NoS MUNicÍPioS de MocaJUBa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4228 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: altaMira
PerÍodo: de 26/09/2022 a 29/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5934469 / aNdreY lUcaS Saraiva SePeda / 034.132.962-21
55208470 / caSSileNe oliveira da Silva / 979.208.782-68
5594791 / eliZaBete GoUvea alfaia / 300.162.232-68
85944 / JoÃo doS SaNtoS Mota / 064.563.832-34
55208475 / SaNdro SeaBra MoraeS / 943.218.092-15
oBJetivo: realiZar viSita tÉcNica Para fiScaliZaÇÃo doS iNdi-
cadoreS daS MetaS fiXaS e variáveiS No HoSPital reGioNal da 
traNSaMaZÔNica - altaMira.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4229 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tUcUrUÍ
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571912401 / eSter NUNeS PeiXoto GoNÇalveS / 375.064.472-15
57174260 / roSa HeleNa riBeiro caStro / 158.409.562-87
oBJetivo: realiZaÇÃo de viSita tÉcNica de iNStrUÇÃo doS critÉrioS 
de QUalificaÇÃo daS UNidadeS de ProNto ateNdiMeNto - UPa 24H NoS 
MUNicÍPioS de BreU BraNco, Novo rePartiMeNto e tUcUrUÍ/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4230 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: MUaNá

PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
80015602 / Maira ciBele da Silva PeiXoto / 000.798.872-95
5099102 / MiriaN SaleS BatiSta / 089.576.302-87
oBJetivo: realiZar MoNitoraMeNto daS aÇÕeS de coNtrole da 
HaNSeNÍaSe e PreveNÇÃo de iNcaPacidade, iNclUiNdo UMa aMoS-
traGeM da ZoNa rUral aSSiM coMo o MoNitoraMeNto do SiSteMa 
de iNforMaÇÃo SiNaN Net.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4231 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: MUaNá
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5090504-3 / Maria eMilia rodriGUeS riBeiro / 269.282.132-72
oBJetivo: dar aPoio adMiNiStrativo No tocaNte a atUaliZaÇÃo 
daS iNforMaÇÕeS coletadaS PelaS tÉcNicaS NaS UNidadeS BáSi-
caS de SaÚde e eSf No SiSteMa SiNaN Net.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4232 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tUcUrUÍ
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
541913841 / vitor eloi reiS do coUto / 303.054.382-04
oBJetivo: coNdUZir a eQUiPe Para realiZaÇÃo de viSita tÉcNica 
de iNStrUÇÃo doS critÉrioS de QUalificaÇÃo daS UNidadeS de 
ProNto ateNdiMeNto - UPa 24H NoS MUNicÍPioS de BreU BraNco, 
Novo rePartiMeNto e tUcUrUÍ/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4233 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 8 diárias e meia  valor: r$ 2.017,73
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SaNtarÉM
PerÍodo: de 24/09/2022 a 02/10/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
720089-1 / carMeN Silvia GoMeS carNeiro / 263.347.552-34
oBJetivo: BUScar de evideNciaS de criaNÇaS vaciNadaS coNtra 
o SaraMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPido de coBertUra va-
ciNal (Mrcv) aÇÃo coNteMPlada No PlaNo eMerGeNcial de iNter-
rUPÇÃo do SaraMPo e iNteNSificaÇÃo de áreaS livre do SaraMPo 
No eStado do Pará e evidÊNciaS de vaciNadoS coNtra PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4234 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: UliaNoPoliS
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5956202 / feliPe HeNriQUe Pereira tavareS / 032.083.792-00
5959646 / WaNeSSa de oliveira BarBoSa / 012.464.112-10
oBJetivo: realiZaÇÃo de viSita tÉcNica Para caPacitaÇÃo da co-
MiSSÃo de coNtrato do 5° crS refereNte ao coNtrato aSSiSteN-
cial N° 02/2022, MoNitoraMeNto NoS leitoS de retaGUarda clÍ-
Nica No HoSPital dr. aldoMar aarÃo MoNteiro e MoNitoraMeNto 
NoS leitoS de retaGUarda clÍNica No HoSPital SÃo fraNciSco de 
UliaNÓPoliS, localiZado NoS MUNicÍPioS de SÃo MiGUel do GUa-
Má, caPitÃo PoÇo e UliaNÓPoliS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4235 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 8 diárias e meia  valor: r$ 2.017,73
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SaNtarÉM
PerÍodo: de 24/09/2022 a 02/10/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572076911 / JociNaldo Pereira da crUZ / 427.707.342-53
oBJetivo: coNdUZir a Servidora carMeN Silvia GoMeS carNei-
ro Para realiZar a BUSca de evidÊNciaS de criaNÇaS vaciNadaS 
coNtra o SaraMPo atravÉS do MoNitoraMeNto ráPido de co-
BertUra - Mrc aÇÃo eMerGeNcial de iNterrUPÇÃo do SaraMPo e 
MaNUteNÇÃo de áreaS livreS do SaraMPo No eStado do Pará e 
evidÊNciaS de vaciNadoS coNtra a PolioMielite.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4236 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: UliaNoPoliS
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
541913841 / vitor eloi reiS do coUto / 303.054.382-04
oBJetivo: coNdUZir a eQUiPe Para realiZaÇÃo de viSita tÉcNica 
Para caPacitaÇÃo da coMiSSÃo de coNtrato do 5° crS refereNte 
ao coNtrato aSSiSteNcial N° 02/2022, MoNitoraMeNto NoS leitoS 
de retaGUarda clÍNica No HoSPital dr. aldoMar aarÃo MoNteiro 
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e MoNitoraMeNto NoS leitoS de retaGUarda clÍNica No HoSPital 
SÃo fraNciSco de UliaNÓPoliS, localiZado NoS MUNicÍPioS de 
SÃo MiGUel do GUaMá, caPitÃo PoÇo e UliaNÓPoliS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4237 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 17 diárias e meia valor: r$ 4.154,15
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: JacareacaNGa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 29/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
503368 / MaX ferreira de MedeiroS / 293.927.992-68
oBJetivo: realiZar BorrifaÇÃo reSidUal iNtradoMiciliar - Bri 
dUraNte aÇÕeS de coNtrole vetorial da forÇa tarefa iNteNSiva 
de coMBate e coNtrole de Malária eM áreaS iNdÍGeNaS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4238 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 17 diárias e meia valor: r$ 4.154,15
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: JacareacaNGa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 29/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5585023-3 / fraNK roBert Silva de QUeiroZ / 454.124.302-44
oBJetivo: iNteGrar forÇa tarefa QUe irá realiZar PlaNo de aÇÃo 
Para coNtrole da Malária eM áreaS de alta traNSMiSSÃo da doeNÇa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4239 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: MoJU
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571937241 / claUdia Patricia GoMeS da Silva / 432.311.442-72
518556493 / edilMa aZUlaiS liMa / 132.203.732-91
5947337 / tatiaNY raiol Peralta da rocHa / 581.969.602-63
oBJetivo: realiZar viSita tÉcNica e MoNitoraMeNto do coMitÊ 
MUNiciPal de erradicaÇÃo doS acideNteS de Motor coM eScalPe-
laMeNto, No MUNicÍPio de MoJU.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4240 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: MoJU
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57173277/1 / dorival avelar doS SaNtoS / 227.316.282-00
oBJetivo: coNdUZir a eQUiPe QUe irá realiZar viSita tÉcNica e 
MoNitoraMeNto do coMitÊ MUNiciPal de erradicaÇÃo doS aci-
deNteS de Motor coM eScalPelaMeNto, No MUNicÍPio de MoJU.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4241 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: cacHoeira do Piria
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
571937241 / claUdia Patricia GoMeS da Silva / 432.311.442-72
518556493 / edilMa aZUlaiS liMa / 132.203.732-91
5955770 / loreNa alveS MeNdeS / 969.785.032-15
oBJetivo: realiZar o MoNitoraMeNto do recUrSo PerteNceNte a 
Portaria GM/MS Nº 4036 de deZeMBro de 2021, e viSita tÉcNica NaS 
UBS e craS do MUNÍciPio de cacHoeira do Piriá.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4242 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: cacHoeira do Piria
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57173277/1 / dorival avelar doS SaNtoS / 227.316.282-00
oBJetivo: coNdUZir a eQUiPe QUe irá realiZar o MoNitoraMeNto do 
recUrSo PerteNceNte a Portaria GM/MS Nº 4036 de deZeMBro de 2021, 
e viSita tecNica NaS UBS e craS do MUNiciPio de cacHoeira do Piriá.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4243 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SoUre
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59625411 / adriaNa cUNHa vaScoNceloS / 476.672.222-15
5947292 / liGia caroliNe oliveira carNeiro / 930.863.502-53
oBJetivo: caPacitar oS ParticiPaNteS Na oficiNa do PreviNe Bra-
Sil, PaleStra acerca da iMPortÂNcia do aleitaMeNto MaterNo - 

alUSivo ao aGoSto doUrado, e o “i eNcoNtro de coordeNadoreS 
de SaÚde BUcal do MaraJÓ i”. Na oPortUNidade a coordeNaÇÃo 
de SaÚde BUcal irá MoNitorar aS eQUiPeS de SaÚde BUcal viSaN-
do a MelHoria e deSeNvolviMeNto doS ServiÇoS ofertadoS de 
SaÚde BUcal No referido MUNicÍPio.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4244 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sta Maria do Pará
PerÍodo: de 08/09/2022 a 11/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
518556493 / edilMa aZUlaiS liMa / 132.203.732-91
5956178 / elieNe doS SaNtoS rodriGUeS / 622.272.972-04
oBJetivo: realiZar viSita tÉcNica ao 05º ceNtro reGioNaiS de 
SaÚde - crS, diStrito SaNitário eSPecial iNdÍGeNa - dSei GUaMá 
tocaNtiNS e a Secretaria de SaÚde do MUNÍciPio de SaNta Maria 
do Pará, Para dialoGar o iae- Pi, iMPlaNtar, acoMPaNHar e MoNi-
torar a dNv coM a PreSeNÇa da etiNicidade e dialoGar coM oS 
ProfiSSioNaiS doS cartÓrioS Para aMPliaÇÕeS daS diScUrSÕeS 
da PolÍtica de ateNÇÃo À SaÚde aoS PovoS iNdÍGeNaS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4245 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sta Maria do Pará
PerÍodo: de 08/09/2022 a 11/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio de JeSUS BeNteS NaSciMeNto / 410.454.592-91
oBJetivo: coNdUZirá oS ProfiSSioNaiS de SaÚde Para realiZar 
viSita tÉcNica ao 05º ceNtro reGioNaiS de SaÚde - crS, diStrito 
SaNitário eSPecial iNdÍGeNa - dSei GUaMá tocaNtiNS e a Secre-
taria de SaÚde do MUNÍciPio de SaNta Maria do Pará, Para dia-
loGar o iae- Pi, iMPlaNtar, acoMPaNHar e MoNitorar a dNv coM 
a PreSeNÇa da etiNicidade e dialoGar coM oS ProfiSSioNaiS doS 
cartÓrioS Para aMPliaÇÕeS daS diScUrSÕeS da PolÍtica de ateN-
ÇÃo À SaÚde aoS PovoS iNdÍGeNaS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4249 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 29/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5693160/1 / ferNaNdo aUGUSto loUreNÇo eSteveS / 227.634.732-53
59553881 / WeBer MarcoS / 932.625.742-87
oBJetivo: realiZar iNveStiGaÇÃo ePideMiolÓGica e iNQUÉrito 
SorolÓGico eM HUMaNoS, oNde receNteMeNte foi coNfirMado o 
PriMeiro caSo de HaNtaviroSe Na reGiÃo do MUNicÍPio de tai-
lÂNdia - Pa
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4250 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 29/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
51765901 / JoSÉ ZildoMar MatoS cordeiro / 263.861.782-20
oBJetivo: traNSPortar e acoMPaNHar a eQUiPe da coordeNaÇÃo 
eStadUal de ZooNoSeS - dce/SeSPa, QUe irá realiZar iNveStiGa-
ÇÃo ePideMiolÓGica e iNQUÉrito SorolÓGico eM HUMaNoS, oNde 
receNteMeNte foi coNfirMado o PriMeiro caSo de HaNtaviroSe 
Na reGiÃo do MUNicÍPio de tailÂNdia - Pa (6º. crS - BarcareNa).
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4251 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: meia diária  valor: r$ 118,69
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 27/07/2022 a 27/07/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
1036350-SiaPe / aNtoNio cirilo da Silva / 045.977.022-53
oBJetivo: coNdUZir oS tÉcNicoS Para realiZar aUditoria doS 
ServiÇoS No HoSPital reGioNal de caPaNeMa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4252 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: meia diária  valor: r$ 118,69
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 27/07/2022 a 27/07/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57193619 / elaiNe cordeiro fÉliX / 626.539.892-04
5964144 / ferNaNda correa PiNHeiro / 017.872.292-89
5962602 / lUaNa NelY PiNHeiro loPeS / 937.906.782-87
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oBJetivo: realiZar viSita eMerGeNcial de aUditoria Para aPUra-
ÇÃo de deNÚNciaS No HoSPital reGioNal do caetÉS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4253 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: aNaJáS
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5957579 / cYriS de NaZare Pereira / 668.658.752-49
oBJetivo: iMPleMeNtar e eNtreGar MateriaiS do ProJeto teleMe-
diciNa No MUNicÍPio de aNaJáS/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4254 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: altaMira
PerÍodo: de 24/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
555899122 / BreNa BeNteS da Silva BraSil / 743.489.062-20
5875528 / criStiaNa doS SaNtoS da Silva / 612.202.052-49
5958584 / eNoY carNaval foNSeca / 805.737.112-91
oBJetivo: realiZar levaNtaMeNto daS iNforMaÇÕeS eStratÉGi-
caS SoBre a NeceSSidade de aBertUra de Porta aBerta Para aS 
eSPecialidadeS de NeUro e traUMato-ortoPedia, No HoSPital Ge-
ral de altaMira, localiZado No MUNicÍPio de altaMira/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4255 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: coNceiÇÃo do araGUaia
PerÍodo: de 11/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54184137-2 / adilSoN MeNdeS de fiGUeiredo / 090.078.572-15
5955916 / fraNciaNe doS SaNtoS liMa / 057.124.604-40
5150558-1 / PaUlo roBerto eStUMaNo Beltrao / 145.408.432-49
oBJetivo: realiZar viSita tÉcNica No HoSPital reGioNal PÚBli-
co do araGUaia e HoSPital reGioNal de coNceiÇÃo do araGUaia, 
Para aPreSeNtaÇÃo de eMiSSÃo de relatÓrio de MoNitoraMeNto 
do referido HoSPital doS ServiÇoS de Uti adUlto, Uti Pediátrica 
e HaBilitaÇÃo fiSSUra laBioPalatal, NoS MUNicÍPioS de redeNÇÃo 
e coNceiÇÃo do araGUaia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4256 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: coNceiÇÃo do araGUaia
PerÍodo: de 11/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
86746/1 / fraNciSco reGiNaldo MoraeS / 122.427.482-20
oBJetivo: coNdUZir oS tÉcNicoS Para realiZar viSita tÉcNica No 
HoSPital reGioNal PÚBlico do araGUaia e HoSPital reGioNal de 
coNceiÇÃo do araGUaia, Para aPreSeNtaÇÃo de eMiSSÃo de rela-
tÓrio de MoNitoraMeNto do referido HoSPital doS ServiÇoS de 
Uti adUlto, Uti Pediátrica e HaBilitaÇÃo fiSSUra laBioPalatal, 
NoS MUNicÍPioS de redeNÇÃo e coNceiÇÃo do araGUaia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4257 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: cacHoeira do Piria
PerÍodo: de 14/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5955238 / eiMar Neri de oliveira JUNior / 737.000.532-15
54189848 / MellaNY PÍPoloS Pereira de BarroS / 746.160.052-49
oBJetivo: ParticiPar de aUdiÊNcia PÚBlica”, Para a diScUSSÃo re-
fereNte ao cUMPriMeNto da eMeNda coNStitUcioNal 120/2022, No 
QUe diZ reSPeito ao adicioNal de iNSalUBridade, No MUNicÍPio 
de cacHoeira do Piriá/Pa
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4259 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SÃo SeBaStiÃo da Boa viSta
PerÍodo: de 26/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572056431 / eder do aMaral MoNteiro  / 746.693.032-87
57216879 / Walter JUNior ferreira da Silva / 977.746.002-30
oBJetivo: realiZar MoNitoraMeNto, SUPerviSÃo e avaliaÇÃo do SiS-
teMa de iNforMaÇÃo doS dadoS do SiNaN e oUtroS ServiÇoS, No MU-
NicÍPio de SÃo SeBaStiÃo da Boa viSta, No PerÍodo de 26.09 a 01.10.22.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS

Portaria N° 4260 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: cacHoeira do Piria
PerÍodo: de 14/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572316021 / aGildo afoNSo JaSteS / 615.244.252-49
oBJetivo: coNdUZir oS tÉcNicoS do cereSt/Pa Para ParticiPareM 
de aUdiÊNcia PÚBlica, No MUNicÍPio de cacHoeira do Piriá/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4261 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: Sta crUZ do ararÍ
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572336982 / carMeN caroliNa crUZ de liMa / 885.990.352-15
571927041 / diaNa MoraeS de SoUZa / 293.426.942-68
59554861 / leiliaNe criStiNa de SoUZa coSta / 949.362.422-68
oBJetivo: realiZar MoNitoraMeNto daS eQUiPeS de SaÚde da fa-
MÍlia, No MUNicÍPio de SaNta crUZ do arari.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4262 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: acará
PerÍodo: de 19/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5745357 / JoSe MaNoel de SoUZa MarQUeS / 497.492.857-00
57231664 / MarcoS MiraNda rodriGUeS / 867.901.532-68
oBJetivo: realiZar MoNitoraMeNto, SUPerviSÃo e avaliaÇÃo do 
SiSteMa de iNforMaÇÃo doS dadoS do SiNaN e oUtroS ServiÇoS, 
NoS MUNicÍPioS de BUJarU, acará e coNcÓrdia do Pará No PerÍo-
do de 19 a 24.09.22.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4263 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: acará
PerÍodo: de 19/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
0502762 / JoSe BorGeS araUJo ferreira aleNcar / 108.047.732-20
oBJetivo: coNdUZir ServidoreS coM a fiNalidade de realiZareM 
MoNitoraMeNto, SUPerviSÃo e avaliaÇÃo do SiSteMa de iNforMa-
ÇÃo doS dadoS do SiNaN e oUtroS ServiÇoS, NoS MUNicÍPioS de 
BUJarU, acará e coNcÓrdia do Pará No PerÍodo de 19 a 24.09.22.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4264 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: meia diária  valor: r$ 118,69
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SÃo MiGUel do GUaMá
PerÍodo: de 13/09/2022 a 13/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5087171-5 / aNa criStiNa alvareZ GUZZo / 327.707.902-34
5693888/3 / Helio fraNco de Macedo JUNior / 043.665.812-72
oBJetivo: ParticiPar do fÓrUM PeriNatal No MUNicÍPio de SÃo 
MiGUel do GUaMá No dia 13/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4265 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
69568161 / JUliaNa oliveira da Silva / 019.796.102-90
oBJetivo: realiZar acoNSelHaMeNto Na aÇÃo de PreveNÇÃo, teS-
taGeM e diaGNÓStico Para Hiv, SifiliS e HePatiteS viraiS No eveN-
to teXaS rodeio No MUNicÍPio de tailÂNdia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4266 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59557601 / vaNeSSa QUeiroZ aGUiar / 009.764.852-30
oBJetivo: dar aPoio adMiNiStrativo Na loGÍStica, MoBiliZaÇÃo 
e triaGeM Na aÇÃo de PreveNÇÃo, teStaGeM e acoNSelHaMeNto 
Para Hiv, SifiliS e HePatiteS viraiS No eveNto teXaS rodeio No 
MUNicÍPio de tailÂNdia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4267 de 22 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: meia diária  valor: r$ 118,69
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SÃo MiGUel do GUaMá
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PerÍodo: de 13/09/2022 a 13/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5961148 / dUrval Belard ferNaNdeS / 086.023.012-00
oBJetivo: coNdUZir oS ServidoreS aNa criStiNa álvareS GUZZo 
- (MÉdica) e HÉlio fraNco de Macedo JUNior-(MÉdico), afiM de 
ParticiPareM do fÓrUM PeriNatal No MUNicÍPio de SÃo MiGUel do 
GUaMá No dia 13/09/2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4268 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190623-1 / rUi aNderSoN alcaNtara de oliveira / 701.650.252-04
oBJetivo: coNdUZir a eQUiPe tÉcNica QUe irá realiZar MoBili-
ZaÇÃo/triaGeM/ cadaStraMeNto/ teStaGeM/diaGNÓStico e acoN-
SelHaMeNto Na aÇÃo de PreveNÇÃo Para Hiv, SifiliS e HePatiteS 
viraiS No eveNto teXaS rodeio No MUNicÍPio de tailÂNdia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4269 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SaNtarÉM
PerÍodo: de 21/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5962933 / daYara de NaZare roSa de carvalHo / 791.386.402-87
729850/1 / lUiZ GUilHerMe NaSciMeNto MartiNS / 122.162.592-68
59621721 / taiSe NeveS carvalHo doS SaNtoS / 008.369.082-44
57213351 / viviaNY de NaZarÉ da Silva cardoSo / 612.405.322-53
oBJetivo: realiZar aSSeSSoraMeNto tÉcNico e MoNitoraMeNto daS 
aÇÕeS iMPleMeNtadaS de HUMaNiZaÇÃo e edUcaÇÃo PerMaNeNte.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4270 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SÃo MiGUel do GUaMá
PerÍodo: de 13/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59580341 / NaYara da cUNHa MatiaS / 885.191.632-20
51605021 / raiMUNda MarQUeS de carvalHo / 166.683.322-34
oBJetivo: realiZar caPacitaÇÃo No ProGraMa NacioNal de tria-
GeM NeoNatal - teSte do PeZiNHo, No PerÍodo de 13 á 16/09/2022, 
MUNicÍPio de SÃo MiGUel do GUaMá - 3º crS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4271 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SÃo MiGUel do GUaMá
PerÍodo: de 13/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57206340 / olacir Silva de carvalHo / 666.017.462-15
oBJetivo: coNdUZir aS ServidoraS NaYara MatiaS e raiMUNda 
carvalHo, a fiM de realiZareM a caPacitaÇÃo No ProGraMa Na-
cioNal de triaGeM NeoNatal - teSte do PeZiNHo, No PerÍodo de 
13 á 16/09/2022, MUNicÍPio de SÃo MiGUel do GUaMá - 3º crS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4272 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: coNceiÇÃo do araGUaia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
55208351 /  daeleN freitaS Pereira / 837.357.802-10
5093066 / Maria SelMa alveS da Silva / 159.490.282-87
54188993-1 / MYleNNa rodriGUeS lUceNa Silva / 643.366.032-00
oBJetivo: realiZar o cUrSo de SeNSiBiliZaÇÃo eM aleitaMeNto 
MaterNo Para iMPlaNtaÇÃo do ProaMe e UtiliZaÇÃo da caderNeta 
da criaNÇa, No PerÍodo de 10 À 17/09/2022, No MUNicÍPio de coN-
ceiÇÃo do araGUaia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4273 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: coNceiÇÃo do araGUaia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
272051051 / rUBeNS da Silva SaNtoS / 354.382.402-30
oBJetivo: coNdUZir aS tÉcNicaS da coordeNaÇÃo de SaÚde da 
criaNÇa a fiM de realiZareM o cUrSo de SeNSiBiliZaÇÃo eM alei-
taMeNto MaterNo Para iMPlaNtaÇÃo do ProaMe, UtiliZaÇÃo da 
caderNeta da criaNÇa e cUrSo oPeracioNal da eStratÉGia de 
ateNÇÃo ÀS doeNÇaS PrevaleNteS Na iNfÂNcia-aidPi criaNÇa, No 
PerÍodo de 10 À 17/09/2022, No MUNicÍPio de coNceiÇÃo do ara-
GUaia, reGiÃo do araGUaia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS

Portaria N° 4274 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: BarcareNa
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57206340 / olacir Silva de carvalHo / 666.017.462-15
oBJetivo: coNdUZir a coordeNadora e tÉcNica Para viSita tÉc-
Nica Para viStoriar aS oBraS Para dar ProSSeGUiMeNto a PriMei-
ra faSe da iMPlaNtaÇÃo do ceo e MoNitorar aS eQUiPeS de SaÚ-
de BUcal viSaNdo a MelHoria e deSeNvolviMeNto doS ServiÇoS 
ofertadoS de SaÚde BUcal No referido MUNicÍPio, No PerÍodo de 
19 À 23 de SeteMBro de 2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4275 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SaliNoPoliS
PerÍodo: de 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5947292 / liGia caroliNe oliveira carNeiro / 930.863.502-53
7218831 / Maria Gorete doS SaNtoS SoUZa / 043.676.342-72
oBJetivo: viSita tÉcNica No ceo e MoNitorar aS eQUiPeS de SaÚ-
de BUcal, viSaNdo a MelHoria e deSeNvolviMeNto doS ServiÇoS 
ofertadoS de SaÚde BUcal NoS MUNicÍPioS de SaliNÓPoliS e S. 
JoÃo de PiraBaS, No PerÍodo de 26 À 30 de SeteMBro de 2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4276 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: cHaveS
PerÍodo: de 16/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
541892921 / Mara lUcia MoraeS doS SaNtoS / 394.780.412-15
oBJetivo: ParticiPar coMo tÉcNica da coordeNaÇÃo eStadUal 
de ZooNoSeS - ceZ/dce Na SUPerviSÃo daS atividadeS daS aÇÕeS 
de caPtUra, coNtrole e MoNitoraMeNto de MorceGoS HeMatÓfa-
GoS de forMa iNteNSiva NaS localidadeS oNde eStÃo ocorreNdo 
aGreSSÕeS a HUMaNoS e aNiMaiS, NaS localidadeS doS rioS (UBUS-
SUtUBa e PiratUBa) Na ilHa caviaNa No MUNicÍPio de cHaveS - Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4277 de 23 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: cHaveS
PerÍodo: de 16/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57608102 / claUdio de fiGUeiredo ferreira / 398.364.362-00
oBJetivo: dar aPoio adMiNiStrativo e loGÍStico a tÉcNica da co-
ordeNaÇÃo eStadUal de ZooNoSeS - dce, NaS aÇÕeS de caPtUra, 
coNtrole e MoNitoraMeNto de MorceGoS HeMatÓfaGoS de forMa 
iNteNSiva NaS localidadeS oNde eStÃo ocorreNdo aGreSSÕeS 
a HUMaNoS e aNiMaiS, NaS localidadeS doS rioS (UBUSSUtUBa e 
PiratUBa) Na ilHa caviaNa No MUNicÍPio de cHaveS - Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4278 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: aBaetetUBa
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5099102 / MiriaN SaleS BatiSta / 089.576.302-87
oBJetivo: realiZar MoNitoraMeNto daS aÇÕeS de coNtrole da 
HaNSeNÍaSe e PreveNÇÃo de iNcaPacidade, iNclUiNdo UMa aMoS-
traGeM da ZoNa rUral aSSiM coMo o MoNitoraMeNto do SiSteMa 
de iNforMaÇÃo SiNaN Net.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4279 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: aBaetetUBa
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5090504-3 / Maria eMilia rodriGUeS riBeiro / 269.282.132-72
oBJetivo: dar aPoio adMiNiStrativo No tocaNte a atUaliZaÇÃo 
daS iNforMaÇÕeS coletadaS Pela tÉcNica NaS UNidadeS BáSicaS 
de SaÚde e eSf No SiSteMa SiNaN Net.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4280 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: aBaetetUBa
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57174830/1 / faBio JUNior Silva / 703.222.442-34
oBJetivo: coNdUZir oS ServidoreS QUe irÃo realiZar MoNito-
raMeNto daS aÇÕeS de coNtrole da HaNSeNÍaSe e PreveNÇÃo de 
iNcaPacidade, iNclUiNdo UMa aMoStraGeM da ZoNa rUral aSSiM 
coMo o MoNitoraMeNto do SiSteMa de iNforMaÇÃo SiNaN Net.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
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Portaria N° 4281 de 16 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: meia diária  valor: r$ 83,53
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caStaNHal
PerÍodo: de 14/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5167531 / criStiNa Maria rocHa daMaSceNo / 083.195.882-00
5966050 / Marcia de fátiMa PaNtoJa ferreira / 561.579.592-15
oBJetivo: viSita tÉcNica Para o eNcaMiNHaMeNto de docUMeNto 
do HoSPital reGioNal PUBlico de caStaNHal À SeMMa refereNte À 
SolicitaÇÃo da liceNÇa de oPeraÇÃo.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4282 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: BarcareNa
PerÍodo: de 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5947292 / liGia caroliNe oliveira carNeiro / 930.863.502-53
7218831 / Maria Gorete doS SaNtoS SoUZa / 043.676.342-72
oBJetivo: viSita tÉcNica Para viStoriar aS oBraS Para dar ProS-
SeGUiMeNto a PriMeira faSe da iMPlaNtaÇÃo do ceo e MoNitorar 
aS eQUiPeS de SaÚde BUcal viSaNdo a MelHoria e deSeNvolviMeN-
to doS ServiÇoS ofertadoS de SaÚde BUcal No referido MUNicÍ-
Pio, No PerÍodo de 19 À 23 de SeteMBro de 2022.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4283 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59184072 / lUcaS rodriGUeS Moreira / 016.488.212-00
oBJetivo: dar aPoio adMiNiStrativo Na loGÍStica, MoBiliZaÇÃo 
e triaGeM Na aÇÃo de PreveNÇÃo, teStaGeM e acoNSelHaMeNto 
Para Hiv, SifiliS e HePatiteS viraiS No eveNto teXaS rodeio No 
MUNicÍPio de tailÂNdia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4284 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
115525/1 / Maria lUiZa SaNtoS de SoUZa / 137.632.102-53
oBJetivo: aUXiliar Na MoBiliZaÇÃo, triaGeM e diGitaÇÃo de fi-
cHaS Na aÇÃo de PreveNÇÃo, teStaGeM e acoNSelHaMeNto Para 
Hiv, SifiliS e HePatiteS viraiS No MUNicÍPio de tailÂNdia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4285 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572056421 / JoSe aNdre da Silva Pereira / 796.427.562-34
oBJetivo: coNdUZir a eQUiPe tÉcNica QUe irá realiZar MoBili-
ZaÇÃo/triaGeM / cadaStraMeNto/ teStaGeM/diaGNÓStico e acoN-
SelHaMeNto Na aÇÃo de PreveNÇÃo Para Hiv, SifiliS e HePatiteS 
viraiS No eveNto teXaS rodeio No MUNicÍPio de tailÂNdia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4286 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tailÂNdia
PerÍodo: de 10/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5157994 / roSicleia da Silva SoUSa ferreira / 401.886.392-68
oBJetivo: coordeNar a aÇÃo de PreveNÇÃo e teStaGeM Para Hiv, SifiliS 
e HePatiteS viraiS No eveNto teXaS rodeio No MUNicÍPio de tailÂNdia.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4287 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caMetá
PerÍodo: de 24/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5939708 / aNa Greice BorGeS MoKarZel / 768.872.782-00
5959187 / KaroliNe do Socorro rocHa de SoUZa / 700.109.572-94
oBJetivo: viSita e fiScaliZaÇÃo NoS PoStoS de liMPeZa NaS re-
GioNaiS do iNterior do eStado, levaNdo eM coNSideraÇÃo o 
Novo ProceSSo licitatÓrio eM SeGUiMeNto, NoS MUNicÍPioS de 
SaliNÓPoliS/Pa e caMetá/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4288 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caMetá

PerÍodo: de 24/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
59175713 / aNtÔNio fraNciovaNe ferreira de fariaS / 136.024.112-49
oBJetivo: coNdUZir oS ServidoreS da diviSÃo de ServiÇoS Ge-
raiS QUe irÃo realiZar viSita e fiScaliZaÇÃo NoS PoStoS de liM-
PeZa NaS reGioNaiS do iNterior do eStado, levaNdo eM coNSide-
raÇÃo o Novo ProceSSo licitatÓrio eM SeGUiMeNto, NoS MUNicÍ-
PioS de SaliNÓPoliS/Pa e caMetá/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4289 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 17 diárias e meia valor: r$ 4.154,15
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: JacareacaNGa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 29/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
572317281 / roNaN coSta de oliveira / 846.974.232-91
oBJetivo: coNdUZir tÉcNico QUe irá realiZar PlaNo de aÇÃo Para 
coNtrole da Malária No MUNicÍPio de JacareacaNGa eM áreaS de 
alta traNSMiSSÃo da doeNÇa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4290 de 24 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 16 diárias e meia valor: r$ 3.916,77
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: itaitUBa, deStiNo: JacareacaNGa
PerÍodo: de 13/09/2022 a 29/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
504271 / aNtoNio araUJo da Silva / 205.860.602-78
05004518 / Marco aNtoNio oliveira Paiva / 188.419.702-78
oBJetivo: iNteGrar forÇa tarefa QUe irá realiZar PlaNo de aÇÃo 
Para coNtrole da Malária No MUNicÍPio de JacareacaNGa eM áre-
aS de alta traNSMiSSÃo da doeNÇa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4291 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 13/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5949378 / dieGo leite cUtriM / 829.771.942-15
5243076/1 / SYaNe SHeila coSta de PaUla laGo / 427.965.802-10
oBJetivo: realiZar oficiNa e MoNitoraMeNto da PolÍtica de SaÚ-
de do HoMeM e adoleSceNte, MoNitoraMeNto do ProJeto de Pre-
veNÇÃo ao cÂNcer de PÊNiS, aS referÊNciaS tÉcNicaS daS PolÍti-
caS de SaÚde do HoMeM, teNdo coMo oBJetivo a QUalificaÇÃo do 
ateNdiMeNto adeQUado aoS USUárioS MaScUliNoS Na aPS, forta-
leceNdo oS eiXoS da PolÍtica de SaÚde do HoMeM, coMo aceSSo 
e acolHiMeNto, doeNÇaS PrevaleNteS da PoPUlaÇÃo MaScUliNa, 
PrÉ-Natal do Parceiro, PSe e GravideZ Na adoleScÊNcia, No MU-
NicÍPio de caPaNeMa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4292 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 13/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54190762/1 / caroliNa reBeca da coSta e Silva creÃo / 710.267.032-04
oBJetivo: dar aPoio Na oficiNa e MoNitoraMeNto da PolÍtica de 
SaÚde do HoMeM e adoleSceNte, MoNitoraMeNto do ProJeto de 
PreveNÇÃo ao cÂNcer de PÊNiS, aS referÊNciaS tÉcNicaS daS Po-
lÍticaS de SaÚde do HoMeM, teNdo coMo oBJetivo a QUalifica-
ÇÃo do ateNdiMeNto adeQUado aoS USUárioS MaScUliNoS Na aPS, 
fortaleceNdo oS eiXoS da PolÍtica de SaÚde do HoMeM, coMo 
aceSSo e acolHiMeNto, doeNÇaS PrevaleNteS da PoPUlaÇÃo MaS-
cUliNa, PrÉ-Natal do Parceiro, PSe e GravideZ Na adoleScÊNcia, 
No MUNicÍPio de caPaNeMa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4293 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: caPaNeMa
PerÍodo: de 13/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57173277/1 / dorival avelar doS SaNtoS / 227.316.282-00
oBJetivo: coNdUZir ServidoreS QUe irÃo realiZar oficiNa e Mo-
NitoraMeNto da PolÍtica de SaÚde do HoMeM e adoleSceNte, Mo-
NitoraMeNto do ProJeto de PreveNÇÃo ao cÂNcer de PÊNiS, aS 
referÊNciaS tÉcNicaS daS PolÍticaS de SaÚde do HoMeM, teNdo 
coMo oBJetivo a QUalificaÇÃo do ateNdiMeNto adeQUado aoS 
USUárioS MaScUliNoS Na aPS, fortaleceNdo oS eiXoS da PolÍtica 
de SaÚde do HoMeM, coMo aceSSo e acolHiMeNto, doeNÇaS Pre-
valeNteS da PoPUlaÇÃo MaScUliNa, PrÉ-Natal do Parceiro, PSe e 
GravideZ Na adoleScÊNcia, No MUNicÍPio de caPaNeMa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
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Portaria N° 4294 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PerÍodo: de 12/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
0504878-SiaPe / GilBerto GoMeS BarBoSa / 120.767.752-34
oBJetivo: MiNiStrar treiNaMeNto laBoratorial eM taXoNoMia e 
iNfecÇÃo NatUral de triatoMÍNeoS Para ServidoreS MUNiciPaiS, 
No MUNicÍPio de SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, QUe Se aPreSeNta 
Prioritário Para doeNÇa de cHaGaS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4295 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PerÍodo: de 12/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
57206326 / SoNia Maria liMa da Silva / 751.741.622-72
oBJetivo: realiZar treiNaMeNto laBoratorial eM taXoNoMia e 
iNfecÇÃo NatUral de triatoMÍNeoS Para ServidoreS MUNiciPaiS, 
No MUNicÍPio de SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, QUe Se aPreSeNta 
Prioritário Para doeNÇa de cHaGaS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4296 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: S. doMiNGoS do caPiM
PerÍodo: de 12/09/2022 a 17/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5585605/1 / victor valÉrio de SoUZa WaNderleY / 592.274.942-00
oBJetivo: traNSPortar e acoMPaNHar oS ServidoreS da diviSÃo 
de eNtoMoloGia/dce QUe irÃo realiZar treiNaMeNto laBorato-
rial eM taXoNoMia e iNfecÇÃo NatUral de triatoMÍNeoS Para Ser-
vidoreS MUNiciPaiS, No MUNicÍPio de SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, 
QUe Se eNcoNtra Prioritário Para doeNÇa de cHaGaS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4297 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: aBaetetUBa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
55585533/1 / alaor da Silva liMa JUNior / 354.036.592-34
oBJetivo: coNdUZir oS ServidoreS QUe irÃo realiZar caPacita-
ÇÃo Para a viGilÂNcia SaNitária do MUNicÍPio de aBaetetUBa e 
6º crS QUaNto À aPlicaÇÃo doS roteiroS oBJetivoS de iNSPeÇÃo 
SaNitária (roi/aNviSa) NoS ServiÇoS de SaÚde e NÚcleo de SeGU-
raNÇa do PacieNte.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4298 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: aBaetetUBa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
54194716 / aNdrÉa vera da Silva coSta / 278.705.882-53
5143853 / laNa do Socorro da cUNHa torreS / 375.503.652-53
571907591 / SelMa lUcia Silva doS SaNtoS  / 121.892.432-20
59057231 / viviaNe GoNÇalveS SeNa / 784.855.762-68
oBJetivo: realiZar caPacitaÇÃo Para a viGilÂNcia SaNitária do 
MUNicÍPio de aBaetetUBa e 6º crS QUaNto À aPlicaÇÃo doS rotei-
roS oBJetivoS de iNSPeÇÃo SaNitária (roi/aNviSa) NoS ServiÇoS 
de SaÚde e NÚcleo de SeGUraNÇa do PacieNte.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4299 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNte: feS-recUrSoS-ordiNárioS
oriGeM: BelÉM, deStiNo: tUcUrUÍ
PerÍodo: de 23/06/2022 a 25/06/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
86746/1 / fraNciSco reGiNaldo MoraeS / 122.427.482-20
oBJetivo: coNdUZir eQUiPe ddaSS Para ProMover a iMPlaNtaÇÃo 
doS SiSteMaS de reGUlaÇÃo aMBUlatorial e de trS Para a iNaU-
GUraÇÃo da PoliclÍNica de tUcUrUÍ/Pa.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4300 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: aBaetetUBa
PerÍodo: de 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
5960077 / caio cÉSar Macedo de SoUZa / 022.382.322-81
51466581 / dUrvaliNa Serrao PiNto / 251.887.712-68
541840652 / liZete eliZaBetH aNJoS rodriGUeS / 579.724.862-04
6211010 / otavio SaMPaio Melo JUNior / 134.229.792-04

oBJetivo: realiZar iNSPeÇÃo SaNitária Para fiNS de liceNciaMeN-
to 2022 do HoSPital reGioNal do BaiXo tocaNtiNS.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS
Portaria N° 4301 de 25 de agosto de 2022
NÚMero de diáriaS: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNte: feS - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGeM: BelÉM, deStiNo: SaNtarÉM
PerÍodo: de 18/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoMe / cPf
32135365 / JoSetti Maria rodriGUeS loPeS / 116.009.692-91
oBJetivo: realiZar aPoio tÉcNico Para eXecUÇÃo do ProJeto re-
toMada daS aÇÕeS de BUSca ativa e caPacitaÇÃo eM HaNSeNÍaSe 
eM SaNtarÉM.
Secretário adJUNto de GeStÃo adMiNiStrativa: ariel doUrado 
SaMPaio MartiNS de BarroS

Protocolo: 854322

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.160 de 16 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, 
publicada 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; 
coNSideraNdo o processo nº 2022/1195331;
reSolve:
iNterroMPer, por necessidade de serviço a contar de 16.09.2022, o 
período de gozo das férias da servidora GaBriella alMeida PaNtoJa, 
identidade funcional nº 5959183/1, ocupante do cargo de aSSiSteNte 
do ceNtro de SaÚde, lotada no Gabinete do Secretário, 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 16.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.

Protocolo: 853968

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria n° 992/15.09.2022, publicada no doe 
N°.35.117/16.09.2022, referente a servidora Jacira da coSta 
caXiaS, matrícula 724190/2, o Periodo de GoZo de feriaS.
onde se lê: Periodo de GoZo: 16.10.2022 a 14.11.2022.
Leia-se: Periodo de GoZo: 17.10.2022 a 15.11.2022.
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 16.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.

Protocolo: 854124
errata de FÉrias

Retifica-se a Portaria n° 992/15.09.2022, publicada no DOE 
N°.35.117/16.09.2022, referente ao servidor claUdio daNiel leÃo 
de NaZarÉ, matrícula 57206222/1, o Periodo de GoZo de feriaS.
onde se lê: Periodo de GoZo: 03.10.2022 a 01.11.2022.
Leia-se: Periodo de GoZo: 17.10.2022 a 15.11.2022.
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 16.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde.

Protocolo: 854132

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.161 de 16 de seteMBro de 2022/dGtes/sesPa
a diretora de GeStÃo do traBalHo e da edUcaÇÃo Na SaÚde/
dGteS, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSideraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSideraNdo processo 
2022/1092022;
r e S o l v e:
torNar SeM efeito, as férias regulamentares da servidora faBiola 
Paiva riBeiro, identidade funcional 57197952/1, ocupante do cargo de 
MÉdico veteriNário, lotada no 7º centro regional de Saúde-Belém, no 
período de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 16 de junho de 2021 a 15 de junho de 2022, 
concedidas através da Portaria coletiva nº 992/15.09.2022, publicada no 
doe nº. 35.117 de 16.09.2022.
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 16.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do trabalho e da educação na Saúde

Protocolo: 854037
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..

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 40/2022 de 25 de aGos-
to de 2022
a diretora da escola técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doe Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
decreto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
54190713 / Pedro Nazareno Barbosa Júnior / 187.535.662-20
Número de diárias: 2,5 (duas diárias e meia)
valor: r$ 593,45 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e cinco 
centavos).
Período: 28 a 30/08/2022
origem: Belém
destinos: cametá
objetivo: realiZar aBertUra do cUrSo HUMaNiZaredeaBSUS, 
ParticiPar da aUla iNaUGUral do cUrSo e eNcoNtro de forMaÇÃo 
do coletivo reGioNal daS referÊNciaS tÉcNicaS eM edUcaÇÃo Na 
SaÚde e HUMaNiZaÇÃo – rteSH, daS SMS do 13º crS.
ordenador: eliZetH do Socorro da Silva BraGa

Protocolo: 853840
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 41/2022 de 25 de aGos-
to de 2022
a diretora da escola técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doe Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
decreto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
57197732 / ivana Silva fernandes / 615.436.082-72
50207932 / ruana Priscila rodrigues de oliveira / 021.330.022-27
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 28/08/2022 a 03/09/2022
origem: Belém
destinos: cametá
objetivo: SUPerviSÃo e aPoio PedaGÓGico do MÓdUlo ii, área 
teMática iX – rotiNaS odoNtolÓGicaS do cUrSo tÉcNico eM 
SaÚde BUcal - tSB
ordenador: eliZetH do Socorro da Silva BraGa

Protocolo: 853841
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 42/2022 de 25 de aGos-
to de 2022
a diretora da escola técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doe Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
decreto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
55586714 / Marcela Silva de oliveira Marques de lima / 867.502.242-53
5966062 / Jheremi felipe Gama ribeiro / 702.086.052-40
5916383 / iuzenir do Socorro farias Paiva / 894.269.242-72
59560111 / luiz Walter de freitas / 098.220.032-34
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 28/08 a 03/09/2022
origem: Belém
destinos: limoeiro do ajuru
objetivo: ParticiPar da aBertUra  do cUrSo de QUalificaÇÃo Para 
aGeNte coMUNitário de SaÚde,; SUPerviSÃo e aPoio PedaGÓGico 
do cUrSo acS.
ordenador: eliZetH do Socorro da Silva BraGa

Protocolo: 853842
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 43/2022 de 25 de aGos-
to de 2022
a diretora da escola técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doe Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
decreto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.

resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5214440/ Mário augusto Marques da Silva / 076.427.842-87
Número de diárias: 6,5 (seis diárias e meia)
valor: r$ 1.542,97 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa 
e sete centavos).
Período: 28/08 a 03/09/2022
origem: Belém
destinos: limoeiro do ajuru
objetivo: coNdUZir veÍcUlo coM eQUiPe de ServidoreS Para 
realiZar aBertUra  do cUrSo de QUalificaÇÃo Para acS; 
SUPerviSÃo e aPoio PedaGÓGico do cUrSo.
ordenador: eliZetH do Socorro da Silva BraGa

Protocolo: 853843
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 44/2022 de 06 de seteM-
Bro de 2022
a diretora da escola técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doe Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
decreto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
57234214 / arthur Henrique almeida de lima / 430.154.252-34
5149215/ antonio carlos de oliveira / 212.010.302-00
57194143 / odineide da Silva Bastos rêgo / 693.947.172-34
541946651/ Pedro Paulo Wanzeler Neves / 644.635.162-34
5951897/regina aurora Pinheiro Noronha / 208.148.012-34
52514862/ rosivaldo do vale e Silva / 265.921.932-04
55207935/ taciane Braga de oliveira / 733.562.042-20
Número de diárias: 12,5 (doze diárias e meia)
valor: r$ 2.967,25 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos).
Período: 12 a 24/09/2022
origem: Belém
destinos: Brejo Grande, São Geraldo do araguaia, Piçarra, Palestina do 
Pará e Xinguara
objetivo: realizar as atividades: Palestra conhecendo a etSUS;; Palestra 
educativa: a importância do acS na rede de atenção Básica de Saúde e 
Certificação de ACS
ordenador: eliZetH do Socorro da Silva BraGa

Protocolo: 853844
Portaria de coNcessÃo de diÁrias Nº 45/2022 de 06 de seteM-
Bro de 2022
a diretora da escola técnica do SUS/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Portaria N° 1.489/2020 – ccG, Publicada no 
doe Nº 34.283 de 16 de julho de 2020, e tendo em vista as instruções 
contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 24/01/1994, 
decreto No 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de 
DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtendo capacitação profissional.
resolve:
conceder: diárias ao(s) Servidor (es):
Matrícula/Nome/cPf
5214440/ Mário augusto Marques da Silva / 076.427.842-87
Número de diárias: 12,5 (doze diárias e meia)
valor: r$ 2.967,25 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos).
Período: 12 a 24/09/2022
origem: Belém
destinos: Brejo Grande, São Geraldo do araguaia, Piçarra, Palestina do 
Pará e Xinguara
objetivo: conduzir equipe de servidores para realizar as atividades: 
Palestra conhecendo a etSUS;; Palestra educativa: a importância do acS 
na Rede de Atenção Básica de Saúde e Certificação de ACS
ordenador: eliZetH do Socorro da Silva BraGa

Protocolo: 853845
..

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 185 de 14 de seteMBro de 2022
deterMiNar a servidora SeleNi cUNHa crUZ, matricula nº 54191494-
1, ocupante do cargo de tÉcNico eM PatoloGia clÍNica, lotada no 
laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01 
de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022, referente ao triênio de 
19/07/2005 a 18/07/2008.
  dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
alBerto SiMÕeS JorGe JUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 853973
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Portaria Nº 186 de 14 de seteMBro de 2022
deterMiNar a servidora claUdia Maria doS SaNtoS freitaS da Silva, 
matrícula nº 5913088-1, ocupante do cargo de aGeNte adMiNiStrativo, 
lotada 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 20/05/2014 a 19/05/2017.
  dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
alBerto SiMÕeS JorGe JUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 853975
Portaria Nº 187 de 14 de seteMBro de 2022
coNceder a servidora roSeNilda MartiNS torreS ferreira, matrícula 
nº 57194463-1, ocupante do cargo de tÉcNico de eM PatoloGia 
clÍNica, lotada 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 10/03/2014 a 09/03/2017.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
alBerto SiMÕeS JorGe JUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 853977
Portaria Nº 189 de 14 de seteMBro de 2022
coNceder ao servidor oNielSoN coelHo, matrícula nº 54194592-
1, ocupante do cargo de aGeNte de Portaria, lotado no laboratório 
central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 21 de novembro 
de 2022 a 20 de dezembro de 2022, referente ao triênio de 12/12/2008 
a 11/12/2011.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
alBerto SiMÕeS JorGe JUNior
diretor do laceN/Pará

Protocolo: 853980

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

Portaria Nº. 695 de 16 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) SoNia reGiNa rodriGUeS de 
SoUZa, cargo aGeNte de arteS PraticaS, Matrícula 5153662-1, com 
lotação no (a) Ure diPe, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 25.09.2002 a 24.09.2005.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
1° centro regional de Saúde/SeSPa eM: 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 853979
Portaria Nº. 696 de 16 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) liliaN Patricia SoUZa BarroS, 
cargo farMaceUtico BioQUiMico, Matrícula 54189989-1, com lotação 
no (a) Ure diPe, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 20.04.2011 a 19.04.14.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
1° centro regional de Saúde/SeSPa eM: 15.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 854013
Portaria Nº. 701 de 16 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) doMiNGoS doS SaNtoS 
MoraeS JUNior, cargo aGeNte de Portaria, Matrícula 57193987-1, 
com lotação no (a) Ure redUto, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 10.03.2011 a 09.03.2014.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 21.11.2022 a 20.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
1° centro regional de Saúde/SeSPa eM: 16.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 854284
Portaria Nº. 700 de 16 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) raHid lUiZ cHaar el-HUSNY, 
cargo Medico, Matrícula 5093147-1, com lotação no (a) Ure redUto, 
goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 05.07.1998 a 04.07.2001.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 24.11.2022 a 23.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
1° centro regional de Saúde/SeSPa eM: 16.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 854272
Portaria Nº. 699 de 16 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) SerGio daMiao carvalHo 
Maia, cargo aGeNte de SaUde, Matrícula 724602-1, com lotação no 
(a) caPS  aMaZoNia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.1997 a 12.06.2000.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 03.10.2022 a 01.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
1° centro regional de Saúde/SeSPa eM: 16.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 854249
Portaria Nº. 697 de 16 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 MarGarida GraiM 
MeNdoNÇa, cargo aGeNte adMiNiStrativo, Matrícula 54180521-4, 
com lotação no (a) Ure diPe/Uat, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 10.01.2011 a 09.01.2014.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período 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: 16.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 854047
Portaria Nº. 698 de 16 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) vivaldo NaSciMeNto JUNior, 
cargo adMiNiStrador, Matrícula 5167310-1, com lotação no (a) caPS 
icoaraci, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 16.06.2014 a 15.06.2017.
aUtoriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no 
período de 03.11.2022 a 02.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
1° centro regional de Saúde/SeSPa eM: 16.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 854058

.

.

errata
.

errata
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.
   errata da licença Prêmio Portaria Nº. 636 de 05 de SeteMBro de 2022, 
publicada no  diário oficial N° 35.106 de 06 de SeteMBro de 2022, QUe, 
coNceder, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/
24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa liGia BraGa coUto , cargo de 
PSicoloGo,
Matrícula 57175245-2, com lotação no (a) caPS reNaScer, goze de 
licença prêmio,
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 07.01.2009 a 
06.01.2012.
onde se lê ao triênio de 07.01.2009 a 06.01.2012.
Leia-se ao triênio de 07.01.2019 a 06.01.2022.
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
1° centro regional de Saúde/SeSPa em: 16.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SeSPa

Protocolo: 854193
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..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1062 de diÁria de 16/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: visitas técnicos em Saúde nos respectivos municípios
origem: castanhal -Pa
destino:  São João da Ponta, inhangapí, Magalhães Barata, São francisco 
do Pará,Maracanã e Marapanim     - Pa–  Período: 19,20,21,22,23 e 26
Servidores: francisco valberto Paes rodrigues cargo: odontológo cPf- 
117.975.172.87 mat. 5092531
itamar rocha de Sousa cargo: odontológo  cPf-589.754.546.49 mat. 
55209615/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PortariaS de Nº 1063 de diária de 16/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: : visitas técnicos em Saúde nos respectivos municípios
origem; castanhal- Pa.
destino:  São João da Ponta, Magalhães Barata  -Pa.  Período: 19 e 
20  /09/2022
Servidor:  Benedito José de lima Silva cargo: Motorista cPf- 
233.862.232.49 mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 853877
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

errata
.

Portaria nº 38 de 09/09/2022, publicada no d.o.e nº 35.111 de 
12/09/2022.
onde se lê ao período de 05/12/2022 a 02/02/2023.
Leia-se ao período de 03/12/2022 a 31/01/2023

Protocolo: 853891

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº 450, 24 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos 
na rede de Urgência e emergência no Hospital Geral de Bragança referente 
ao mês de agosto de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa/ Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
redson rogério Moura Gonçalves 57190600-1 enfermeiro

Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

No período de 08 e 09/09/2022. Quantidade 1,0 (uma) diária
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SeSPa.

Protocolo: 854381
diÁria
Portaria Nº 451, 24 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar acompanhamento e avaliação dos serviços oferecidos na rede de 
Urgência e emergência no Hospital Geral de Bragança referente ao mês de 
agosto de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: BraGaNÇa/ Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
vanderlê Sales de lima 57206796-1 Motorista

No período de 08 e 09/09/2022. Quantidade 1,0 (uma) diária
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SeSPa.

Protocolo: 854382
diÁria
Portaria Nº 429, 22 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de apresentar o plano regional integrado-Pri e discutir outros 
assuntos que permeiam a área da gestão de saúde como a alimentação do 
SioPS, o plano de saúde municipal, entre outros.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá e ourém / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Patrícia de fatima lima da Silva 55589653-4 comissionado 

anderson cleyton Gonçalves de andrade 5946904-1 comissionado
antonio edson alves da Silva 5908583/1 ag. administrativo

No período de 05, 06, 08 e 09/09/2022. Quantidade: 3,0 (três) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SeSPa.

Protocolo: 854383
diÁria
Portaria Nº 430, 22 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que 
irão apresentar o plano regional integrado-Pri e discutir outros assuntos 
que permeiam a área da gestão de saúde como a alimentação do SioPS, o 
plano de saúde municipal, entre outros.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá e ourém / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

No período de 05, 06, 08 e 09/09/2022. Quantidade: 3,0 (três) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SeSPa.

Protocolo: 854384

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 361 de 15 de seteMBro de 2022
Objetivo: Participar da Oficina de Alinhamento do Grupo Técnico Estadual 
(Gte) de educação Permanente em Saúde.
origem: BreveS/Pá - BelÉM/Pa.
Servidor (es): elvis de oliveira Prata, 3,5 diárias de 19 à 22/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGela fialHo feliX.

Protocolo: 854206

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº78 de 15 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 2022/1187135
reSolve:
designar a servidora alda lima lemos, Matricula n° 57173299/1, ocupante 
do cargo de enfermeira lotada no caPS9(coordenação do centro de atenção 
Psicossocial) para responder pelo coordenação do centro de atenção 
Psicossocial – caPS9, sem ônus, durante o impedimento da titular, ellinger 
cristina Sousa Silva de almeida, no período de 03/10/2022 à 01/11/2022.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
SeSPa/ 9° crS, 16 de Setembro de 2022.
aliNe Nair liBeral cUNHa
diretora do 9° centro regional de Saúde

Protocolo: 853904

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 022 de 13 de setembro de 2022.
Nome: Nayara de orquiza Milhomem feitosa.
Matrícula/Siape: 54190814-2.
cargo: odontóloga.
lotação: 12º crS.
triênio: 13.06.2008 a 12.06.2011.
Período: 02.01.2023 a 02.03.2023.
Nº de dias: 60 (sessenta) dias.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 854310
..
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diÁria
.

Portaria nº 525 de 16 de setembro de 2022.
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 19 a 23.09.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção rio Maria e Sapucaia.
objetivo: conduzir técnicos da divisão técnica
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 854167
Portaria nº 520 de 16 de setembro de 2022
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 18 a 24.09.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
Objetivo: oficina do Grupo Técnico para Alinhamento Metodológico do 
Plano regional de educação Permanente em Saúde, em Belém.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 854081
Portaria nº 522 de 16 de setembro de 2022
Nome: Manoel da Paz ribeiro dos Santos.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 260.470.632-68.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: tucumã e água azul do Norte.
objetivo: conduzir técnicos de vigilância em Saúde
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 854142
Portaria nº 523 de 16 de setembro de 2022.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf:  270.785.661-49.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia e Santana do araguaia
objetivo: conduzir de vigilância em Saúde.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 854144
Portaria nº 524 de 16 de setembro de 2022
Nome: José ivanaldo Sales da Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505600.
cPf: 146.608.142-20.
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: conduzir técnicos da doca
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 854159
Portaria Nº 519 de 16 de setembro de 2022
Nome: Brenda Nogueira oliveira.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5945220-2.
cPf: 012.306.082-65.
Período: 19 a 21.09.2022.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Xinguara
objetivo: deslocara a Xinguara, para realizar visita nas assistências 
farmacêuticas acompanhando o processo de vistoria do fluxo de 
atendimento dos pacientes com demandas do componente
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 854110
Portaria Nº 518 de 16 de setembro de 2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: microscopista.
Matrícula/Siape: 504410.
cPf: 234.614.382-00.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu, ourilândia do Norte e tucumã
objetivo: realizar Monitoramento no sistema digisus nos municípios de 
São felix do Xingu, ourilândia do Norte e tucumã
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 854088

Portaria nº 521 de 16 de setembro de 2022.
Nome: olívia cristina dias ferreira.
cargo: enfermeira.
Matrícula/Siape: 57205107-2.
cPf: 702.928.332-53.
Nome: Jhonatas Bispo da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897583-1.
cPf: 886.588.302-25.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: ourilândia do Norte e tucumã.
Objetivo: Realizar monitoramento das ações de controle da Sífilis conforme 
Indicadores do Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde 
(PQavS).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SeSPa

Protocolo: 854105

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução cir araguaia Nº 014 de 15 de setembro de 2022
a coordenadora da comissão intergestora regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução cit nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 
de junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, 
que repactua o desenho de regionalização do estado do Pará;
- considerando a reunião ordinária da comissão intergestores regional 
(cir-araguaia) do dia 15 de setembro de 2022;
resolve:
art. 1º - aprovar a análise Situacional de Saúde e Priorização de Problemas 
da região de Saúde araguaia para o Planejamento regional integrado.
art. 2º - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 15 de setembro 2022.
 

Jucirema de Souza Gomes
diretora regional
12º crS/SeSPa

Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSeMS região araguaia

Protocolo: 854315

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 049/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 16/09/2022
empresa contratada: aUrora eMPreeNdiMeNtoS ParticiPaÇÕeS e 
adMiNiStraÇÃo ltda
valor anual: r$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)
valor Mensal: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
objeto: locação de imóvel para atender as necessidades da Unidade de 
atendimento imediato (Uai) do Hopsital ophir loyola, pelo período de 60 
(sessenta) meses.
fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei federal n. 8.666/93
Processo nº 2022/213749
orçamento: ProJ/ativ: 10.302.1507.8880 foNte: 0103/0269 - 
eleMeNto de deSP: 339030.
ordenador responsável, em exercício: edNeY MeNdeS Pereira

Protocolo: 854086

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 049/2022-HoL
o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve ratificar a diSPeNSa de licitaÇÃo nº 049/2022, 
em favor da empresa aUrora eMPreeNdiMeNtoS ParticiPaÇÕeS e 
adMiNiStraÇÃo ltda
objeto: locação de imóvel para atender as necessidades da Unidade de 
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atendimento imediato (Uai) do Hopsital ophir loyola, pelo período de 60 
(sessenta) meses.
Processo nº 2022/213749
valor anual: r$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)
valor Mensal: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável, em exercício: edNeY MeNdeS Pereira

Protocolo: 854087

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 123/2022 - irP
Processo nº 2022/698.599
objeto: aquisição de Microesferas embolizantes e bolsas perfusoras
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
MaSterMedic coMercio de ProdUtoS HoSPitalareS ltda
valor total da licitação: r$ 380.000,00
Belém, 09 de Setembro de 2022
diretora Geral: ivete GadelHa vaZ

Protocolo: 853931

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 777/2022 - GaB/dG/HoL.
o diretor Geral do HoSPital oPHir loYola eM eXercÍcio, No USo 
de SUaS atriBUiÇÕeS leGaiS. 
coNSideraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1063666 de 
22/08/2022. 
reSolve:
coNceder SUPriMeNto de fUNdoS, em nome de JUlio ceZar 
ferNaNdeS GaleNde, matricula funcional nº 146, administrador, lotada 
no centro de analises clinicas, no seguinte elemento de despesa:
33.90.30 - Material de consumo: r$ 4.000,00 
Para fazer face às despesas com material de consumo desta instituição;
o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período sujeitando-se a tomada de constas se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe e cUMPra-Se.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 16.09.2022
edNeY MeNdeS Pereira
diretor Geral do Hol em exercício

Protocolo: 854154

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 724 /2022 – daF/HoL.
o diretor de adMiNiStraÇÃo e fiNaNÇaS, do HoSPital oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doe n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSideraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/586646 de 
12/05/2022.
r e S o l v e:
i - reMaNeJar a partir de 12/05/2022, por necessidade do serviço a 
servidora Maria criStiNa raMoS de SoUZa, agente administrativo, 
matrícula nº 57195258/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
do departamento de ambulatório, para oncologia clinica (Quimioterapia), 
deste Hospital.
ii - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 12/05/2022.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se e cUMPra-Se
Hospital ophir loyola.
em, 15 de setembro de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 853861
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 070/2022 - PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 120/2022
Processo nº. 2022/365.569
forNecedor: citoGeM – BiotecNoloGia ltda
valor total: r$ 53.826,85
data de assinatura: 12/09/2022
viGÊNcia: 12/09/2022 a 11/09/2023
oBJeto: aquisição de Material técnico para a realização de exames 
citogenéticos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor 
UNitario

10 Meio de cUltUra ProNto Para MedUla oSSea e cÉlU-
laS SaNGUÍNeaS leUcÊMicaS frc 12 r$ 3.427,37

20 SoNda de dNa lSi iGH/fGfr3 fUSÃo dUPla Kit 1 r$ 7.022,62
28 taMPÃo de HiBridiZaÇÃo ráPida 1250 Ul Kit 3 r$ 1.891,93

diretora Geral em exercício: edNeY MeNdeS Pereira
Protocolo: 854252

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 070/2022 - PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 120/2022
Processo nº. 2022/365.569
forNecedor: MolecUlar BiotecNoloGia ltda
valor total: r$ 120.276,04
data de assinatura: 12/09/2022
viGÊNcia: 12/09/2022 a 11/09/2023
oBJeto: aquisição de Material técnico para a realização de exames 
citogenéticos, conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor 
UNitario

11 Her2 aMPlificatioN ProBe, 10 teSt(2X) Kit 1 r$ 6.900,00
12 cll PlUS ScreeNiNG PaNel 5*10 teSteS(2X) Kit 1 r$ 6.900,00
13 MYc Breakapart Probe(2X) Kit 1 r$ 6.790,00
14 Bcl2 Breakapart Probe (2X) Kit 1 r$ 6.900,00
15 Bcl6 BreaKaPart ProBe (2X) Kit 1 r$ 6.900,00

16 faSt PMl/rara traNSlocatioN, dUal fUSioN ProBe - 
10 teSteS (2X) Kit 1 r$ 6.081,00

17 13Q14.3 deletioN ProBe, 10 teSt (2X) Kit 1 r$ 6.900,00
18 ccNd1/11c (2X) cod: MPP13611 (2X) Kit 1 r$ 10.185,00

19 iGH/ccNd1 PlUS traNSlocatioN, dUal fUSioN ProBe 
- 10 teSteS (2X) Kit 1 r$ 6.402,00

21 iGH-Maf PlUS v2 traNSlocatioN, dUal fUSioN - 10 
teSteS (2X) Kit 1 r$ 6.984,00

22 d13S319 PlUS deletioN - 10 teSteS (2X) Kit 1 r$ 6.984,00
23 ccNd1 BreaKaPart ProBe (2X) Kit 1 r$ 6.984,00
24 5P/9GHet/15ceN ProBe (2X) Kit 1 r$ 10.185,00
25 del (5Q) deletioN ProBe 10 teSteS (2X) Kit 1 r$ 6.984,00
26 MdM2 aMPlificatioN ProBe (2X) Kit 1 r$ 6.984,00
27 P53 (tP53) deletioN ProBe (2X) Kit 1 r$ 6.984,00
29 coraNte daPi cod: deS 1.000l Kit 3 r$ 873,00

32 tWeeN 20(teNSoativo Hidrof, PoliSorBato 20) 500 
Ml frc 3 r$ 536,68

diretora Geral em exercício: edNeY MeNdeS Pereira
Protocolo: 854269

Portaria Nº 725/2022 – GaB/dG/HoL.
o diretor Geral do HoSPital oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 696/2022- GaB/dG/Hol, 
publicado no doe nº 35.109 de 09/09/2022.
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/793699 de 24/06/2022.
r e S o l v e:
i – revoGar os termos da Portaria Nº 1070/2015 – GaB/dG/Hol
ii – NoMear, os servidores abaixo relacionados por um período de 02 
(dois) anos a partir de 23/08/2022, para comporem a comissão de revisão 
de Prontuários, deste Hospital.
 

NoMe Matri-
cULa cPF carGo/

FUNÇÃo LotaÇÃo carGo

aNa aNGelica de 
araUJo MedeiroS 5957633/2

654.562.032-
00
 

Medico
UNidade de 

ateNdiMeNto 
iMediato – Uai

PreSideNte

eliSaNGela Maria 
Silva PaNtoJa

 

5928988/1
 

448.889.882-
34
 

eNfer-
Meiro

ceNtro de 
SUPorte de 
eNferMaGeM 

(coMiSSÃo de 
reviSao de 

ProNtUarioS)

vicPreSi-
deNte

tHaYaNa aGUiar 
NoroNHa coSta 5955445/1 511.777.572-

49 Medico
coMiSSÃo de 
reviSÃo de 

ProNtUario

SUPleNte
 

carMeM doloreS 
carliNHoS viaNNa 

Moreira
5834210/ 1 452.017.902-

59
eNfer-
Meiro

ceNtro de 
SUPorte de 
eNferMaGeM 
(GereNcia 
de riSco 
SaNitario 

HoSPitalar)

SUPleNte

eveliN criStiaNe Ma-
cHado da Silva lira 57197977/1 625.339.082-

15

tÉcNico 
eNferMa-

GeM

ceNtro de 
SUPorte de 
eNferMaGeM 

(coMiSSÃo de 
reviSao de 

ProNtUarioS)

Secretaria

valeria Pereira BraZ 
HoMci

 

8400933/1
 

296.650.272-
04

tecNico 
adMiNiS-
traÇÃo e 
fiNaNÇaS 
(eStatÍS-

tica)
 

diviSÃo 
de arQUivo 

Medico - daMe 
/ rHc

eStatiStico

dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
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Hospital ophir loyola.
em, 13 de setembro de 2022.
edNeY MeNdeS Pereira
diretor Geral do Hol em exercício

Protocolo: 854116

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 092/2022
data: 16/09/2022
valor:  r$50.999,55
oBJeto: Material de coNSUMo -  SoNdaS, com base no artigo 24, 
incisos iv, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 309/2022/aJUr/fScMP
Data de Ratificação: 16/09/2022 - PAE nº 2022/957538
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits, 
elemento de despesa: 339030.
coNtratada: J l doS SaNtoS coMercio de ProdUtoS HoSPitalareS, 
cNPJ/Mf: 83.880.294/0001-10
eNdereÇo: QUadra treZe cJ ariri BoloNHa, nº 05, aveNida 
ceNtral, Bairro: coQUeiro,  BelÉM/Pa, ceP: 66.650-045, telefoNe: 
(91) 3248-0298/ (91) 8119-5446
coNtratada: e.r. triNdade, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
eNdereÇo: rua São francisco nº 1104, Bairro Juazeiro,  Santa izabel/Pa, 
ceP: 68.790-000,
telefoNe: (91) 8814-4784
coNtratada: f cardoSo e cia ltda, cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
eNdereÇo: rUa Joao NUNeS de SoUZa,  nº 125, rodovia Br 316 
KM 8, Bairro:  áGUaS BraNcaS,  aNaNiNdeUa/Pa, ceP: 67.033-030, 
telefoNe: (91) 3202-1344/ (91) 3202-1303
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 854198

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 092/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJeto: Material de coNSUMo - SoNdaS
coNtratada: J l doS SaNtoS coMercio de ProdUtoS HoSPitalareS, 
cNPJ/Mf: 83.880.294/0001-10
coNtratada: e.r. triNdade, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
coNtratada: f cardoSo e cia ltda, cNPJ/Mf: 04.949.905/0001-63
data: 16/09/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 854203

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa:2022Ne01624
valor: r$6.820,00
data: 30/08/2022
objeto: coNtrataÇÃo de 7 (Sete) iNScriÇÕeS Para o 2º fÓrUM 
iNterNacioNal rH & lideraNÇa QUe acoNtecerá No PerÍodo de 20 e 
21/09 de 2022 eM SÃo PaUlo/SP, coNforMe coNdiÇÕeS e eXiGÊNciaS 
eStaBelecidaS NeSte iNStrUMeNto, com base no artigo 25, inciso ii 
c/c art. 13, vi, da lei nº 8.666/1993 e Parecer nº 305/2022-aJUr/fScMP
Pae nº 2022/918730 - terMo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo Nº 
028/2022/fScMP
funcional Programática: 10128150888870000; fontes de recursos: 
0269000000; elemento de despesa: 33903900
coNtratada: fator rH ProGraMaS de 
deSeNvolviMeNtoorGaNiZacltda, cNPJ/Mf : 01.380.327/0001-07
eNdereÇo: : rua cajaiba nº 190, vila Pompéia, São paulo/
SP,ceP:05025-000 telefoNe: (11) 3864-8161 // 3864-1200
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 853856
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 183/2022/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: cirÚrGica MoNteBello ltda , inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 08.674752/0001-40, itens: 3,42,64 com valor total: r$ 

34.125,00 ( trinta e quatro mil cento e vinte e cinco reais).
viGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade 
de 14/09/2022 a 14/09/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Bruno Mendes carmona.

Protocolo: 854334

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de retiFicaÇÃo do aNeXo iii - PLaNiLHa orÇaMeNtÁria
toMada de PreÇo Nº 02/2022 – HeMoPa
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, nesta 
oportunidade representada pela comissão Permanente de licitação, 
designada pela Portaria nº 352/2022-aJUr/GaPre/HeMoPa, de 
28/03/2022, comunica a retificaÇÃo da planilha orÇaMeNtária nos 
itens 9.3, 9.4 e 10.5.
oBJeto: coNtrataÇÃo de eMPreSa(S) eSPecialiZada(S) Para 
eXecUÇÃo de oBra(S) de eNGeNHaria, Para reforMa do aBriGo 
de reSÍdUoS, dePÓSito SeNUt, coBertUra e coNStrUÇÃo da 
oficiNa de MetroloGia da fUNdaÇÃo ceNtro de HeMoteraPia 
e HeMatoloGia do eStado do Pará, SoB reGiMe de eXecUÇÃo 
iNdireta e eMPreitada Por PreÇo GloBal.
A planilha retificada está disponível no Mural de Licitações do Portal www.
compraspara.pa.gov.br.
a data de abertura será mantida para 21.09.2022 (quarta-feira) às 10:00 horas, 
no auditório da fundação Hemopa, localizada na travessa Padre eutíquio, Nº 
2109, 3º andar. Bairro: Batista campos. ceP: 66033-000, Belém –Pa
Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HeMoPa

Protocolo: 854174

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1026/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:   cargo do servidor:  Matricula:
aNtoNio ferNaNdeS coSteira Neto   administrador/teS   541955481
Natureza de trabalho:  fonte de recurso:  Natureza de despesa:  valor:
10122129783380000  269  339039  2500,00
observação:   Nº do Processo: 2022/1188975  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdre caStelo BraNco BeZerra

Protocolo: 853903

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1014 de 14 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1160398/2022.
reSolve:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo de : coNdUZir ServidoreS ao HeMoceNtro reGioNal de 
caStaNHal/Pa e HeMoNUcleo de caPaNeMa/Pa no periodo de 19 a 
28/09/2022
ediSoN coNceiÇÃo correa, cPf: 293586632-00, Motorista/Getra, 
Mat.: 541892371. 9,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,    14 de  setembro de 2022  .
PaUlo aNdre caStelo BraNco BeZerra
PreSideNte

Protocolo: 853894
Portaria Nº 989 de 08 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1134836/2022.
reSolve:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  
o  objetivo  de ParticiPar da caMPaNHa eXterNa de caPtaÇÃo de 
caNdidatoS a doadoreS de SaNGUe No MUNiciPio de iGaraPÉ-aÇU/
Pa no dia 10/09/2022.
JoSe de ariMateia rodriGUeS doS reiS, cPf: 454802902-49, aux. 
admin./cHr-caS, Mat.: 59554761, 0,5 diaria, faBricia WaNeSSa 
MartiNS GoMeS, cPf: 655908302-06, téc. enferm./cHr-caS, Mat.: 
571746682, 0,5 diaria, aNaideS do Socorro da Silva tavareS, cPf: 
572018972-68, assistente Social/cHr-caS, Mat.: 54196189, 0,5 diaria, 
tHalYta MaYSSa Paiva daS NeveS, cPf: 849779302-15, enferm./cHr-
caS, Mat.: 571958673, 0,5 diaria, KellY laMeira de araUJo, cPf: 
000194322-75, téc. enferm./cHr-caS, Mat.: 572059262, 0,5 diaria, 
eliSaNGela Silva araUJo, cPf: 617332292-72, téc. enferm./cHr-
caS, Mat.: 522270051, 0,5 diaria, Maria MadaleNa de MoUra Silva, 
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cPf: 122108202-78, aux. Hemat./cHr-caS, Mat.: 20200251, 0,5 diaria, 
JoSe PalHeta da Silva, cPf: 218140822-04, téc. enferm./cHr-caS, 
Mat.: 55595962, 0,5 diaria, SeBaStiÃo aPriGio de SoUZa Neto, cPf: 
008634382-37, op. de comp./cHr-caS., Mat.: 5938208, 0,5 diaria, 
PaUlo coUto SaNtoS JUNior, cPf: 299382012-53, op. de comp./cHr-
caS, Mat.: 5898785, 0,5 diaria, GlaUce SiMeY MedeiroS da Silva, cPf: 
569555372-53, enfermeira/cHr-caS, Mat.: 5942920, 0,5 diaria,  reBeca 
fadYa foNteS de oliveira GoMeS, cPf: 562700152-04, téc. enferm./
cHr-caS, Mat.: 57192580, 0,5 diaria, leoMeria liMa do NaSciMeNto, 
cPf: 045396184-31, enferm./cHr-caS, Mat.: 59579281, 0,5 diaria e 
carMeN ferreira loPeS, cPf: 570470652-53, aux. admin./cHr-caS, 
Mat.: 59132003, 0,5 diaria..
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,    08  de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdre caStelo BraNco BeZerra
PreSideNte

Protocolo: 853946
Portaria Nº 1005 de 14 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1148767/2022.
reSolve:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de  ParticiPar da caMPaNHa eXterNa de caPtaÇÃo de 
caNdidatoS a doadoreS de SaNGUe No MUNiciPio de MaritUBa/Pa 
no dia 06/09/2022.
Walter cUNHa Barata JUNior, cPf: 247739482-72, Motorista/Getra, 
Mat.: 571752811, 0,5 diaria, faBio JoSe alcaNtara da Silva, cPf: 
582209412-00, Motorista/Getra, Mat.: 54188494, 0,5 diaria, roBerto 
PiNHeiro da Silva, cPf: 398090212-91, Motorista/Getra, Mat.: 
55589411, 0,5 diaria e ediSoN coNceiÇÃo correa, cPf: 293586632-
00, Motorista/Getra, Mat.: 541892371. 0,5 diaria
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará  
HeMoPa - Pará,    14 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdre caStelo BraNco BeZerra
PreSideNte

Protocolo: 853885
Portaria Nº 1023 de 15 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1170565/2022.
reSolve:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de realiZar HeMoviGilÂNcia NoS HoSPitaiS MUNiciPaiS 
de aBel fiGUeiredo/Pa e roNdoN do Pará/Pa no período de 16 a 
17/09/2022.
PaUlo GaBY alMeida, cPf: 400860382-49, Motorista/cHr-MaB, Mat.: 
5594202, 1,5 diaria, reNata elleN doS SaNtoS, cPf: 036050091-90, 
enfermeira/cHr-MaB, Mat.: 5955480, 1,5 diaria e  alaNe SaNtoS alveS, 
cPf: 869120382-04, enfermeira/cHr-MaB, Mat.: 5957925, 1,5..
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,    15  de  Setembro de   2022  .
PaUlo aNdre caStelo BraNco BeZerra
PreSideNte

Protocolo: 854085
Portaria Nº 1020 de 15 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1148492/2022.
reSolve:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  
o  objetivo  de ParticiPar da caMPaNHa eXterNa de caPtaÇÃo de 
caNdidatoS a doadoreS de SaNGUe No MUNiciPio de MaritUBa/Pa 
nos dias 06, 08, e  09/09/2022.
iNaldo MartiNS doS SaNtoS, cPf: 568.035.242-72, ag. de Port./
coloG, Mat.: 541908661, 1,5 diaria
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,    15 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdre caStelo BraNco BeZerra
PreSideNte

Protocolo: 854064
Portaria Nº 1021 de 15 de setembro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HeMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1148890/2022.
reSolve:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  
o  objetivo  de ParticiPar da caMPaNHa eXterNa de caPtaÇÃo de 
caNdidatoS a doadoreS de SaNGUe No MUNiciPio de MaritUBa/Pa 
no dia 10/09/2022.
alvaro lUiZ SerrÃo doS SaNtoS, cPf: 184249882-72, ag. Port./
coloG, Mat. 55940731, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HeMoPa - Pará,    15 de  Setembro  de  2022.
PaUlo aNdre caStelo BraNco BeZerra
PreSideNte

Protocolo: 854071

..

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

Portaria
.

Portaria N° 501, de  13 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo 
decreto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no 
doe-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
designar a Marcia Paula dos Santos cordeiro, matricula n.º 54195174, 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNtrato Nº 260/2022 – M Med coMercial de MedicaMeNtoS e 
ProdUtoS HoSPitalareS – eireli.
coNtrato N° 261/2022 – aMaZoN Medical care eireli
oBJeto: aquisição de Placas eletrocirúrgicas adesivas descartáveis, 
adulto e infantil (Pediátrica e Neonato), para atender o centro cirúrgico da 
fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).
viGÊNcia: início em 13/09/2022 e término em 12/09/2023.
ProceSSo: 2022/63231
Modalidade: PreGÃo eletrÔNico N° 83/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPeHcGv

Protocolo: 854325
Portaria N° 502, de 13 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo 
decreto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no 
doe-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
designar a Servidora adriele Juliana duarte de Medeiros de Souza, matrícula 
n.º 54190931, para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNtrato Nº 260/2022 – M Med coMercial de MedicaMeNtoS e 
ProdUtoS HoSPitalareS – eireli.
coNtrato N° 261/2022 – aMaZoN Medical care eireli
oBJeto: o comodato de cabos compatíveis com os bisturis elétricos da 
Marca WeM, modelo SS 501 S, para o centro cirúrgico, a serem utilizados 
pela coModatária por um período de 12 (doze) meses.
viGÊNcia: início em 13/09/2022 e término em 12/09/2023.
ProceSSo: 2022/63231
Modalidade: PreGÃo eletrÔNico N° 83/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPeHcGv

Protocolo: 854326
Portaria N° 470, de  15 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo 
decreto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no 
doe-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
designar os servidores thiago rockmann dos Santos, matricula n.º 
57188269 e Marcia Paula dos Santos cordeiro, matrícula 54195174, para 
acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNtrato Nº 227/2022 – celera tecNoloGia eM eQUiPaMeNtoS 
MÉdicoS
coNtrato N° 228/2022 - iNStraMed iNdÚStria MÉdico HoSPitalar 
ltda
coNtrato N° 229/2022 - lifeMed iNdUStrial de eQUiPaMeNtoS e 
artiGoS MÉdicoS e HoSPitalareS S.a.
coNtrato N° 230/2022 - trÓia coMÉrcio de eQUiPaMeNtoS 
diverSoS eireli
coNtrato 231/2022 - alfa Med SiSteMaS MÉdicoS ltda
oBJeto: aquisição de equipamentos Médicos Hospitalares, para atender 
as necessidades da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna — fPeHcGv
viGÊNcia: início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.
ProceSSo: 1162742/2021
Modalidade: PreGÃo eletrÔNico N° 29/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPeHcGv

Protocolo: 854112
Portaria N° 505, de  15 de seteMBro de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo 
decreto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no 
doe-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
designar o Servidor evaNildo daS NeveS GoUvea, matricula nº 
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5150922, para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNtrato Nº 208/2022 – WS iNfortec coMercio ltda
coNtrato Nº 209/2022 – aladiM diStriBUidora e coMÉrcio ltda
coNtrato Nº 210/2022 – eletroN coMÉrcio e ServiÇoS eM 
iNforMática ltda-ePP
oBJeto: aquisição de peças de reposição para atender as demandas de 
manutenção corretiva dos computadores fora da garantia utilizados pelos 
diversos setores da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna – fPeHcGv
viGÊNcia: início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.
ProceSSo: 497001/2022
Modalidade: PreGÃo eletrÔNico N° 97/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPeHcGv

Protocolo: 854146

.

.

coNtrato
.

contrato N° 209/2022
claSSificaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de peças de reposição para atender as demandas de 
manutenção corretiva dos computadores fora da garantia utilizados pelos 
diversos setores da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna – fPeHcGv.
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 97/2022
valor: r$12.544,00(doze mil quinhentos e quarenta e quatro reais).
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: 10.126.1508.8238
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103 e/ou 0269
coNtratado:
Nome: aladiM diStriBUidora e coMÉrcio ltda
endereço: rUa Barata riBeiro, 21, loJa f, coPacaBaNa
ceP: 22011-001
rio de JaNeiro/rJ
telefone: (21)2595-5882
e-mail:  aladim.eletrica@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 854245
contrato N° 208/2022
claSSificaÇÃo do oBJeto:
objeto: aquisição de peças de reposição para atender as demandas de 
manutenção corretiva dos computadores fora da garantia utilizados pelos 
diversos setores da fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna – fPeHcGv
Modalidade: Pregão eletrônico Nº 97/2022
valor: r$7.749,00(sete mil, setecentos e quarenta e nove reais).
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: 10.126.1508.8238
elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103 e/ou 0269
coNtratado:
Nome: WS iNfortec coMercio ltda
endereço: av. Pedro PaeS aZevedo, Nº130, B: SalGado filHo
ceP: 49020-450
aracaJU/Se
telefone: (79)4141-3465/ 99679-0974
e-mail:  contato@inforws.com.br/wsinfor.se@gmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 854224

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 136/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Materiais de 
Eletrofisiologia Cardíaca (Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME), 
utilizados em regime de antecipação e assistência técnica para realização 
de procedimentos em pacientes do SUS, por um período de 12 (doze) 
meses, na fundação Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna 
(FPEHCGV),  conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, 
o qual é parte integrante do edital, para adquirir nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
entrega do edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 05/10/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGe de MoUra PalHeta

Protocolo: 854033

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 176/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 176/2022, decorrente do Pregão eletrônico 
para registro de Preços nº 50/2022/fPeHcGv, Processo nº 2021/1465355, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública estadual Hospital de 
clínicas Gaspar vianna, em 21/06/2022.
oBJeto: aquisição eventual de cateteres para Hemodiálise para atender a 
necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de terapia renal Substitutiva 
(StrS) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite (cHMl) da fundação 
Pública estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPeHcGv).
eMPreSa: GUilBer farMaceUtica coMÉrcio ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
estadual nº 15.189.530-9, com sede na Passagem Bom Sossego - centro, 
ceP:67030245, email: licitação_sim@guilberfarma.com. 

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid

VaLor
UNitÁ-
rio

VaLor
totaL

02

catéter duplo lúmen de curta permanência 
para hemodiálise, estéril, embalado 

individualmente contendo, vaso dilatador 
11,5f ou 12 f, cateter duplo lúmen com 

asa 15cm, fio guia com avançador, tampas 
protetoras de sítio de injeção, introdutor de 

agulha 7,0 cm

30 UNd r$150,00 r$4.500,00

03

catéter duplo lúmen de curta permanência 
para hemodiálise, estéril, embalado 

individualmente contendo, vaso dilatador 9f, 
cateter duplo lúmen com asa 12cm, fio guia 
com avançador, tampas protetoras de sítio 

de injeção,introdutor de agulha 7,0 cm

15 UNd r$242,00 r$3.630,00

04

catéter duplo lúmen de curta permanência 
para hemodiálise, estéril, embalado 

individualmente contendo, vaso dilatador 7f, 
cateter duplo lúmen com asa 10cm, fio guia 
com avançador, tampas protetoras de sítio 

de injeção,introdutor de agulha 7,0 cm

15 UNd r$280,00 r$4.200,00

08

catéter triplo lúmen de curta permanência 
para hemodiálise, estéril, embalado indi-

vidualmente contendo, vaso dilatador 12f, 
cateter duplo lúmen com asa 20cm, fio guia 
com avançador, tampas protetoras de sítio 
de injeção, introdutor de agulha 7,0 cm

150 UNd r$207,00 r$31.050,00

   valor GloBal: r$43.380,00

* o valor global estimado desta ata é r$43.380,00 (quarenta e três mil, 
trezentos e oitenta reais).
ricardo JorGe de MoUra PalHeta
ordeNador reSPoNSável.

Protocolo: 854021

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 403 de 14 de seteMBro de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): Marcelo de carvalHo vidiGal
Matricula: 55587355-1
cargo: MÉdico
triênio referente: 01/02/2010 a 31/01/2013
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Portaria Nº 402 de 14 de seteMBro de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): BiaNca Porto da Silva vidiGal
Matricula: 57189904-2
cargo: MÉdico
triênio referente: 29/08/2011 a 28/08/2014
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Protocolo: 854339

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 398 de 12 de seteMBro de 2022
oBJetivo: coNdUZir e acoMPaNHar PacieNte do Hr de coNceiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPital PÚBlico do araGUaia eM redeNÇÃo - Pa.
fUNdaMeNto leGal: decreto Nº 2819 de 06 de SeteMBro de 1994.
oriGeM: coNceiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
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deStiNo(S): BelÉM/Pa
Servidor (eS):
leoNaN doS SaNtoS BeNto – Mat. 57206685-1, MotoriSta
eUNice coSta doS SaNtoS BarroSo – Mat. 57197013-3, tÉcNico de 
eNferMaGeM
Nº 1.5 diária
PerÍodo: de 31/08 À 01/09/2022
ordeNador: JoÃo WaNderleY Silva oliveira

Protocolo: 854290
..

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

Portaria
.

Portaria N° 123 de 15 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 o processo nº 2022/1185378 - Pae;
resolve:
deSiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do 
convênio nº 037/2022 – P. M. de São Geraldo do araguaia- Processo nº 
2021/1224282. objeto: recuperação de 125,90 km de estradas vicinais 
sendo elas: trecho vicinal vila Novo Paraiso (37,50 km): 6.30402228  S – 
48.899925743 W / 6.18679931 S – 49.11147921 W; trecho vicinal dois 
irmãos e vila fortaleza (29,00 km): 6.00941226 S – 48.8055469 W / 
6.02910893 S – 48.64264269 W; trecho vicinal vila Santa cruz (19,00 
km): 6.32655163 S – 48.47509199 W / 6.21762591 S – 48.43373227 W; 
trecho vicinal Portão 01 a Portão 02 (7,50 km): 6.29425182 S – 48.0302753 
W / 6.32012605 S – 48.0767073 W; trecho vicinal terra Nova (22,20 
km): 6.14419476 S – 48.9717814 W / 6.30394248 S – 48.90167394 W 
e trecho vicinal trevo do Netinho a entroncamento do Gorgulho (10,70 
km): 6.04349734 S – 48.90825717 W / 5.9969609 S – 48.84501966 W, 
no município de São Geraldo do araguaia/Pa. 
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
Gabinete do Secretário de estado de transportes, 15/09/2022
adler Silveira
Secretário de estado de transportes
Portaria N° 124 de 15 de seteMBro de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no 
doe nº 33.817 de 06.03.2019, e considerando o disposto no art. 145 da 
lei nº 5.810 de 24/01/1994, e
considerando os termos do processo nº 2022/1185644 - Pae
resolve:
deSiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para 
atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do 
convênio nº 066/2022 – P. M. de Piçarra- Processo nº 2021/1298619. 
objeto: recuperação de estradas vicinais sendo elas: vicinal Piçarra-
itaipavas (800 m): início lat. -6.702524 – long. -48.993638 e final 
lat. -6.706744 – long. - 48.999461; vicinal Xandú trecho 01 (1.300,00 
m): inicial lat. -6.612132 – long. - 48.817084 e final lat. -6.620945 
– long. -48.784695; trecho 02 (3.600,00 m): inicial lat. -6.620945 – 
long. -48.784700 e final lat. -6.631530 – long. 48.744036; trecHo 
03 (2.300,00 m): inicial lat. -6.629629 – long. -48.751619 e final lat. 
-6.651107 – long. -48.760935 e instalação de 38 bueiros localizados: 11 
bueiros na região da vila anajá; 02 bueiros na região da vila cigana; 02 
bueiros na região da vila Boa vista e 23 bueiros na região da vila oziel 
Pereira, no município de Piçarra/Pa
PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
Gabinete do Secretário de estado de transportes, 15/09/2022
adler Silveira
Secretário de estado de transportes

Protocolo: 854151

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 036/2022    Processo nº 2021/105472
Nº. do termo: 1º    data de assinatura: 12/09/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 036/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcedeNte. a 
prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como 
na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “g” e “i”, passando consequentemente 
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 95 (noventa e cinco) dias inic. de vig.: 28/09/2022   t. vig.: 
31/12/2022.
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de rio Maria cNPJ nº: 04.144.176/0001-78.
ordeNador: adler GercileY alMeida da Silveira – Secretário de 
eStado de traNSPorteS.

Protocolo: 854156

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 059/2021    Processo nº 2021/382784
Nº. do termo: 1º    data de assinatura: 05/06/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 059/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de 
São domingos do capim/Pa, através do ofício nº 028/2022 – Processo nº 
2022/287241, Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento 
da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea e “j” 
do referido convênio, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de vig.: 06/06/2022   t. vig.: 
03/10/2022.
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de SÃo doMiNGoS do caPiM cNPJ nº: 
05.193.115/0001-63.
ordeNador: adler GercileY alMeida da Silveira – Secretário de 
eStado de traNSPorteS.

Protocolo: 854161
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 022/2022    Processo nº 2021/1118869
Nº. do termo: 1º    data de assinatura: 08/09/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao 
convênio nº 022/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcedeNte. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h”, passando consequentemente 
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de vig.: 15/09/2022   t. vig.: 
12/01/2023.
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de cUrUÇa cNPJ nº: 05.171.939/0001-32.
ordeNador: adler GercileY alMeida da Silveira – Secretário de 
eStado de traNSPorteS.

Protocolo: 854163
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 054/2022    Processo nº 2021/378060
Nº. do termo: 1º    data de assinatura: 12/09/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao 
convênio nº 054/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura municipal 
de são Geraldo do Araguaia através do oficio nº 129/2022 GAB-PMSAGA 
(seq.81), em virtude da empresa fornecedora dos 2 caminhões truk não ter 
em pronta entrega, sendo necessário o aguardo. a prorrogação de prazo 
encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, 
item 5.1, alínea “j” passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de vig.: 17/09/2022   t. vig.: 
14/01/2023.
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de SÃo Geraldo do araGUaia - cNPJ 
nº: 10.249.241/0001-22.
ordeNador: adler GercileY alMeida da Silveira – Secretário de 
eStado de traNSPorteS.

Protocolo: 854165
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 013/2021    Processo nº 2021/105136
Nº. do termo: 2º    data de assinatura: 12/09/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao 
convênio nº 013/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcedeNte. 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “g”, passando consequentemente 
os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 86 (oitenta e seis) dias inic. de vig.: 15/09/2022   t. vig.: 
09/12/2022.
NoMe: PrefeitUra MUNiciPal de rio Maria cNPJ nº: 04.144.176/0001-78.
ordeNador: adler GercileY alMeida da Silveira – Secretário de 
eStado de traNSPorteS.

Protocolo: 854169

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado ParciaL de LicitaÇÃo
Modalidade: tomada de Preço.
Número: n.º 037/2021.
oBJeto: construção de 01 (uma) ponte em concreto armado, na Pa-112, 
trecho: Br-308 / Br-316, sobre o rio caeté ii (23,00m x 8,60m x 3,00m), 
na Município de Bragança, sob a jurisdição do 2º Núcleo regional.
a Secretaria de estado de transportes – SetraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado parcial da tomada de 
Preço nº 037/2021 – SetraN.
1ª Classificada: M. GOMES DA SILVA & CIA LTDA.
valor: r$ 1.032.469,13.
a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para interposição de recursos. cópia da ata de abertura das Propostas 
financeiras encontra-se à disposição dos interessados, na sala da comissão 
Permanente de licitação da SetraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º 
andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 16 de setembro de 2022.
victor rocHa de SoUZa
Presidente da c.P.l - SetraN

Protocolo: 854147
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..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 02
contrato 014/2022-cPH
oBJeto: o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo 
de vigência de que trata a cláusula Quarta do contrato nº 014/2022-cPH, 
conforme solicitação constante do Processo nº 2022/1103619.
vigência: fica prorrogado por 30 (trinta) dias o prazo previsto na cláusula 
Quarta do contrato celebrado entre as partes, com início em 07/09/2022 e 
término em 06/10/2022.
data de assinatura: 05/09/2022
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0101/449051
cNPJ: 40.724.451/0001-96 - SaNitBel eNGeNHaria e SaÚde aMBieNtal ltda.
endereço: travessa de Breves nº 837, sala 1, bairro Jurunas, ceP: 66.025-
220, município de Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n.º 40.724.451/0001-96, e-mail: sanitbel01@gmail.com, telefone para 
contato: (91) 3242-1278.
ordenador: HUGo PeNNa HacHeM

Protocolo: 854332

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 184/2022-GP de 16 de seteMBro de 2022.
o diretor PreSideNte eM eXercÍcio da companhia de Portos e 
Hidrovias do estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são 
conferidos pelo inciso vii do artº. 19º do estatuto Social da cPH e decreto 
Governamental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de 
julho de 2022.
r e S o l v e:
  aUtoriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Maracanã no dia 14/09/2022 a serviço da companhia de Portos e 
Hidrovias do estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁria
anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, 16 de setembro de 2022.
HUGo PeNNa HacHeM
  diretor Presidente em exercício

Protocolo: 853952
Portaria Nº. 185/2022-GP de 16 de seteMBro de 2022.
o diretor PreSideNte eM eXercÍcio da companhia de Portos e 
Hidrovias do estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são 
conferidos pelo inciso vii do artº. 19º do estatuto Social da cPH e decreto 
Governamental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de 
julho de 2022.
r e S o l v e:
  aUtoriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para Maracanã no dia 14/09/2022, a serviço da companhia de Portos e 
Hidrovias do estado do Pará. 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁ-
rias

emanuel tadaiesky Batista Supervisor ii 55208046 144.402.127-35 1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do estado do 
Pará – cPH, 16 de setembro de 2022.
HUGo PeNNa HacHeM
diretor Presidente em exercício

Protocolo: 853953
..

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 303 de 16 de seteMBro de 2022
o Secretário de eStado de deSeNvolviMeNto aGroPecUario e da 
PeSca, iNteriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSideraNdo o decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no 
doe nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de 

Órgãos e entidades da administração Pública estadual direta, autárquica 
e fundacional;
coNSideraNdo o art. 3º § 2º a cessão de servidor no âmbito do Poder 
executivo estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedade de 
economia mista, observará o prazo de até 04 (quatro) anos, conforme 
previsto no instrumento respectivo de cessão, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, a critério dos órgãos ou entidades envolvidos 
e com a anuência do servidor cedido.
coNSideraNdo o processo nº 2022/385412;
reSolve:
ceder o servidor edUardo BarBoSa de liMa, matrícula nº 5899726/ 1, ocupante 
do cargo de assistente administrativo, para a Prefeitura Municipal de terra alta, pelo 
período de 04.04.2022 a 02.04.2024, com ônus para o órgão de origem.
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: 854137
..

diÁria
.

Portaria de diÁrias  Nº 826/022 FUNdaMeNto LeGaL: 
lei n° 5.810/94, art. 145. BaSe leGal: decreto estadual n° 734/1992 
orieNtaÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019 BeNeficiário: 
luiz octávio rabelo Junior carGo: engenheiro agrônomo MatrÍcUla: 
23795/1
oriGeM: altamira/Pa deStiNo: Belém/PaoBJetivo: Participar das 
Programações do chocolat amazônia 2022 vii festival internacional do 
chocolate e cacau/flor cacau. PerÍodo: 21 a 26/09/2022 Nº de diáriaS: 
5 ½ (cinco e meia) ordeNador: Márcio Marcelo de Souza trindade /
diretor administrativo e financeiro/SedaP
Portaria de diÁrias  Nº 827/022 FUNdaMeNto LeGaL: 
lei n° 5.810/94, art. 145. BaSe leGal: decreto estadual n° 734/1992 
orieNtaÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019
BeNeficiário: layene everton de oliveira carGo: coordenadora. 
MatrÍcUla: 5945909-1. oriGeM: Paragominas/Pa deStiNo: Belém/
PaoBJetivo: Participação no evento vii festival internacional do chocolate 
e cacau. PerÍodo: 22 a 26/09/2022 Nº de diáriaS: 4 ½ (quatro e meia) 
ordeNador: Márcio Marcelo de Souza trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SedaP

Protocolo: 854006
Portaria de diÁrias Nº 829/2022  FUNdaMeNto LeGaL: 
lei n° 5.810/94, art. 145. BaSe leGal: decreto estadual n° 734/1992 
orieNtaÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019.
BeNeficiário: Sidônio Bonifácio. carGo: auxiliar de atividades 
agropecuárias. MatrÍcUla: 15440. oriGeM: Belém/Pa. deStiNo: ipixuna 
do Pará/Pa. oBJetivo: dar apoio no transporte de equipamentos da Sede/
Belém para o município de ipixuna do Pará. PerÍodo: 16 a 19/09/2022. 
Nº de diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordeNador: Márcio Marcelo de Souza 
trindade – diretor administrativo e financeiro/SedaP

Protocolo: 854319
Portaria de diÁrias  Nº 828/2022 FUNdaMeNto LeGaL: 
lei n° 5.810/94, art. 145. BaSe leGal: decreto estadual n° 734/1992 
orieNtaÇÃo NorMativa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019.
BeNeficiário: Heloisa Helena Batista de figueiredo carGo: diretora da 
ddaG. MatrÍcUla:23639/1. oriGeM: Belém/Pa. deStiNo:  tailândia/
df. oBJetivo: realizar visita às empresas tauá Brasil Palma e Belém 
Bioenergia e agropalma para acompanhamento das ações de incentivo.  
. PerÍodo: 18 a 19/09/2022. Nº de diáriaS: 1 ½ (uma e meia). 
ordeNador: Márcio Marcelo de Souza trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SedaP

Protocolo: 854189
..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
eXtrato da Portaria de HoMoloGaÇÃo eXPedida Pelo ilMo. Sr. 
PreSideNte do iNStitUto de terraS do Pará-iterPa, NoS aUtoS do 
ProceSSo de reGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNeroSa (doaÇÃo) de 
terraS, eM QUe fiGUra coMo iNtereSSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍ-
Pio Portaria

2021/1190411 faBrÍcio MiraN-
da SiZo SÍtio triaNGUlo 16,0255 ha iGaraPÉ

-aÇU 1630/2022

2021/1190322 faBricio MiraN-
da SiZo SÍtio Novo 13,1146 ha iGaraPÉ

-aÇU 1631/2022

2021/1190358 faBricio MiraN-
da SiZo raNcHo aMÉrica 60,9885 ha iGaraPÉ

-aÇU 1632/2022

2022/137649 Marcio caMPoS 
de oliveira

faZeNda SaNta 
Maria ii

502,7256 
ha

itUPi-
raNGa 1633/2022
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Belém (Pa), 16/09/2022
flávio ricardo alBUQUerQUe aZevedo
reSPoNdeNdo Pela PreSidÊNcia
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 854009
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
eXtrato da(S) Portaria(S) de HoMoloGaÇÃo eXPedidaS Pelo 
ilMo. Sr. PreSideNte do iNStitUto de terraS do Pará-iterPa, NoS 
aUtoS do ProceSSo de reGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNeroSa 
(doaÇÃo) de terraS, eM QUe fiGUra coMo iNtereSSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2017/98158 JoÃo coSMe Bar-
BoSa foNSeca SÍtio foNSeca i 93,5155 iGaraPÉ-Miri 1629/2022

Belém(Pa), 16/09/2022
flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 853974
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
eXtrato da Portaria de HoMoloGaÇÃo eXPedida Pelo ilMo. Sr. 
PreSideNte do iNStitUto de terraS do Pará-iterPa, NoS aUtoS do 
ProceSSo de reGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNeroSa (doaÇÃo) de 
terraS, eM QUe fiGUra coMo iNtereSSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍ-
Pio

Porta-
ria

2014/119676
aSSociaÇÃo doS 
aGricUltoreS - 

aSaGril

aSSociaÇÃo de 
aGricUltoreS 

da reGi

0 ha ( zero 
hectares)

GoiaNÉSia 
do Pará 1628/2022

Belém (Pa), 16/09/2022
flávio ricardo alBUQUerQUe aZevedo
reSPoNdeNdo Pela PreSidÊNcia
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 853964
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 MUNicÍ-
Pio

Porta-
ria

2021/400899 roGerio Pereira 
doS SaNtoS

faZeNda Pla-
Nalto 88,4985 ha roNdoN do 

Pará 1627/2022

Belém (Pa), 16/09/2022
flávio ricardo alBUQUerQUe aZevedo
reSPoNdeNdo Pela PreSidÊNcia
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 853957
Portaria Nº 1638 de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 5º, da lei estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 
1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSideraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSideraNdo que o estado do Pará, através do instituto de terras 
do Pará - iterPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira vi, com a designação de Projeto integrado 
trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 
de janeiro de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSideraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/845996, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
reSolve:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre os título nº 
088, representativo do lote 21, Setor “i”, com 427,0000 hectares; e título 
nº 091, do lote 34, Setor “i” – 1.579,0000 hectares, ambos do Projeto 
integrado trairão, por uma área denominada fazenda cachoeira, com 
2.005,9137 hectares, localizada nas Glebas: Guajará i e Gleba Maracu, no 
Município de Prainha, em favor de alcideS daMBrÓS JÚNior.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 854172
Portaria Nº 1634 de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 5º, da lei estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 
1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSideraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 

da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSideraNdo que o estado do Pará, através do instituto de terras 
do Pará - iterPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira vi, com a designação de Projeto integrado 
trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 
de janeiro de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSideraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/846088, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
reSolve:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o título nº 088, 
representativo pelo lote 21, Setor “i” – 1.986,0000 hectares do Projeto 
integrado trairão, por uma área denominada fazenda campina, com 
1.985,5585 hectares, localizada na Gleba Maracu, Município de Prainha, 
em favor de JaNe reGiNa colUSSi daMBrÓS.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 854139
Portaria Nº 1635 de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 5º, da lei estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 
1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSideraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSideraNdo que o estado do Pará, através do instituto de terras 
do Pará - iterPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira vi, com a designação de Projeto integrado 
trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 
de janeiro de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSideraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/861554, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
reSolve:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o título nº 
089, representativo pelo lote 22, Setor “i”, do Projeto integrado trairão, 
por uma área denominada fazenda água Boa, com 412,3918 hectares, 
localizada na Gleba furo do outeiro, Município de Prainha, em favor de 
carla PatrÍcia ricaS JorGe loNdero.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 854145
Portaria Nº 1636 de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 5º, da lei estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 
1975, e em conformidade com o art. 2°, inciso iX, da mesma lei,
coNSideraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSideraNdo que o estado do Pará, através do instituto de terras 
do Pará - iterPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira vi, com a designação de Projeto integrado 
trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 
de janeiro de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSideraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/135203, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
reSolve:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o título nº 016, 
representativo do lote 24, Setor “i”, do Projeto integrado trairão, por uma 
área denominada fazenda chapada, com 2.065,9929hectares, localizada no 
Município de Paragominas, em favor de fraNciSco teiXeira de araÚJo.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 854150
Portaria Nº 1637 de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – iterPa, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo o Presidente do instituto de terras do Pará – 
iterPa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, da lei estadual 
nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e em conformidade com o art. 2°, 
inciso iX, da mesma lei,
coNSideraNdo que a lei nº 8.878, de 08 de julho de 2019, em seu art. 
4º prevê o instituto da permuta como uma das modalidades para alienação 
da terra pública, utilizável quando houver impossibilidade de ocupação de 
fato de áreas alienadas a particular;
coNSideraNdo que o estado do Pará, através do instituto de terras 
do Pará - iterPa, promoveu a licitação de terras Públicas sobre área 
denominada Gleba altamira vi, com a designação de Projeto integrado 
trairão, e que posteriormente a União editou decreto nº 98.865, de 23 
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de janeiro de 1990 e a funai a Portaria nº 220, de 13 de março de 1990, 
criando e ampliando a reserva indígena Menkragnoti, alcançado parte da 
área do Projeto, impossibilitando que os licitados consolidassem o domínio;
coNSideraNdo tudo que consta nos autos do Processo administrativo 
nº 2022/845929, quanto à regularidade e ao cumprimento dos requisitos 
técnicos e jurídicos para regularização e contratação de permuta.
reSolve:
i – HoMoloGar o processo de permuta de direitos sobre o título nº 083, 
representativo do lote 7, Setor “i”, com 979,0000 hectares; e o título 
nº 088, do lote 21, Setor “i”, com 487,0000 hectares, ambos do Projeto 
integrado trairão, por uma área denominada fazenda ribeirão, com 
1.465,8591 hectares, localizada na Gleba Guajará- i, Município de Prainha, 
em favor de GaBriel daMBrÓS.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 854158
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 aUtoS 
doS ProceSSoS de reGUlariZaÇÃo fUNdiária oNeroSa (coMPra) 
de terraS, eM QUe fiGUraM coMo iNtereSSadoS: 

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo
 Área MUNicÍPio Portaria

051302335/2022 ceSar ricardo 
SoUSa daS NeveS

faZeNda cHÃo 
GoiaNo

139,9781 
Ha

doM eliSeU/
Pa 1669/2022

Belém (Pa), 16.09.2022
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iterPa
Portaria nº 013/2019

Protocolo: 854043

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01598/22 de 13/09/2022
objetivo:ação de regularização Urbana
Municipio: castanhal e curuçá/Pa .
Periodo: 14 a 17/09/2022 (3,5) diária.
-5954670/1-thamyres Marques da Silva-tecnico/deaf
-57233996/3-eliene de fatima da trindade Pinheiro-Gerente operacional 
.Móvel
-55585968/2-Bruno de abreu Pereira-assistente administrativo
- 57198186/1-Jony lima de Sousa-Motorista
Período: 14 a 15/09/2022(2,0)diárias
-Shirley do Socorro farias Moura-colaboradora eventual
Municipio: acará/Pa .
. Período: 16 a 17/09/2022(1,5)diárias
-Shirley do Socorro farias Moura-colaboradora eventual
-ordenador: flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Port.013/2019

Protocolo: 854226

.

.

FÉrias
.

Portaria nº 01599/2022
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;
reSolve:
coNceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

5933730/3 andre Matheus de lucena Moura GaB 07/10/2022 a 
16/10/2022 2021/2022

54185939/4 larissa celso Barata Baganha ca 17/10/2022 a 
15/11/2022 2021/2022

Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – iterPa, em 09 de 
setembro de 2022

Protocolo: 854197

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo N° 0146/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à ceSSioNária, PrefeitUra MUNiciPal 
de MelGaÇo, com sede na av Senador lemos, 213, ceP: 68490-000, 
no Município de Melgaço, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 04.876.470/0001-74. o pleno uso do bem móvel 15 und freeZer 
HoriZoNtal; e 03 und BalaNa diGital; e 30 und roÇadeira coStal 
Motor 2 teMPoS 36 ciliNdradaS 1,7KW; e 01 und trator aGrÍcola 
de rodaS PlataforMado 75cv.
data da assinatura:24/06/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 853491
terMo de cessÃo N° 0147/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – NGPr 
cede, a título precário, à ceSSioNária, aSSociaÇÃo de PeScadoreS 
e PeScadoreS arteSaNaiS do BaiXo e alto cUPiJÓ, rio JUÇara, 
coSta do rio Pará e adJacÊNciaS- aPacJUarPa, com sede na Sitio 
Boa esperança, S/N, Margem esquerda do rio cupijo, Zona rural, limoeira 
do ajuru, ceP: 68415-000, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 18.176.677/0001-80. o pleno uso do bem móvel 30 und roÇadeira 
coStal Motor 2 teMPoS 36 ciliNdradaS 1.7KW; e 70 und Motor coM 
raBeta BfG 4t 6,6cv-P MaNUal.
data da assinatura:21/06/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 853493
terMo de cessÃo N° 0150/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à ceSSioNária, PrefeitUra MUNiciPal 
de rUrÓPoliS, com sede na avenida 10 de Maio, N 263, Bairro centro, 
ceP: 68165-000, no Município de rurópolis, estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 10.222.297/0001-93. o pleno uso do bem móvel 01 und 
MotoNiveladora.
data da assinatura:28/06/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 853496
terMo de cessÃo N° 0183/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à ceSSioNária, PrefeitUra MUNiciPal 
de Salvaterra, com sede na avenida victor engelhard, N 123, centro, 
ceP: 68860-000, no Município de Salvaterra, estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 04.888.517/0001-10. o pleno uso do bem móvel 30 
und roÇadeira coStal Motor 2 teMPoS 36 ciliNdradaS 1.7KW; e 
30 und Motor coM raBeta BfG 4t 6,6cv-P MaNUal; e 20 und freeZer 
HoriZoNtal; e 05 und BalaNÇa diGital. 
data da assinatura:06/07/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 853497
terMo de cessÃo N° 0053/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à ceSSioNária, colÔNia de PeScadoreS 
Z-15 de iGaraPÉ-Miri, com sede na rua 07 de Setembro, S/N, cidade 
Nova, ceP: 68430-000, no município de igarapé-Miri, estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 22.943.518/0001-00. o pleno uso do bem 
móvel 100 und Motor coM raBeta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura:25/03/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 853499
terMo de cessÃo N° 0110/2022
objeto: a cedeNte, NÚcleo de GereNciaMeNto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à ceSSioNária, PrefeitUra MUNiciPal de 
MaraPaNiM, com sede na travessa floriano Peixoto, n 21, bairro centro, ceP: 
68760-000, no Município de Marapanim, estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 05.171.681/0001-74. o pleno uso do bem móvel 05 und roÇadeira 
coStal Motor 2 teMPoS 36 ciliNdradaS 1,7KW; e 05 und Motor coM 
raBeta BfG 4t6,5cv-P MaNUal; e 01 und torrador MaNUal. 
data da assinatura:13/05/2022
vigência: 2 anos
ordenador: feliPe coÊlHo PicaNÇo – Gerente executivo – NGPr

Protocolo: 853500
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria nº 5855 de 16 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 
atribuições 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 Maria daS NeveS rodriGUeS NeYra, lotado na Ulsa 
de Nova timboteua, matrícula n° 54185790/1, para exercer a função 
de fiscal e BelcHior aNdrade carNeiro, lotado na Ulsa de Nova 
timboteua, matricula n° 58822729/3, para suplente do contrato nº 
57/2022, firmado pela ADEPARÁ e DENIS JOSÉ NOGUEIRA DE OLIVEIRA, 
cPf: 509.001.882-00, que tem por objeto locação de imóvel no município 
de Nova tiMBoteUa.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Belém, 16 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 854002
Portaria nº 5861 de 16 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 
atribuições 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 SUMaYa eMÍlia MartiNS PaUliNo, lotado na GPaoa, 
matrícula n° 54196692, para exercer a função de fiscal dos contratos 
nº 51/2022, 52/2022, 53/2022, 54/2022, 55/2022 e 56/20022, firmados 
pela adePará e QUalitY cieNtifica ltda, cNPJ: 12.666.139/0001-
58, iNterJet coMercial ltda, cNPJ: 59.403.410/0001-26, MaKlaB 
coMercial ltda, cNPJ: 10.824.101/0001.30, forMiS iNStrUMeNtoS 
de Medicao ltda, cNPJ: 30.197.931/0001-92, ortiBal ProdUtoS 
Para laBoratorioS ltda, cNPJ: 71.443.667/0001-07 e MUltiPlier 
diStriBUidora eireli, cNPJ: 21.268.634/0001-08, respectivamente, 
que tem por objeto aquisição de insumos para análise físico química e 
microbiológica de produtos de origem animal e água.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Belém, 16 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo
diretor Geral

Protocolo: 854024

.

.

coNtrato
.

coNtrato 58/2022
Processo N° 2022/300122
Projeto/atividade: 928338
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0661
valor global: r$ 76.499,00
viGÊNcia: 15/09/2022 à 14/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJeto: contratação de empresa especializada para 
implantação de circuito fechado de televisão - cftv compreendendo a 
instalação e o fornecimento dos equipamentos, software, serviços gerais, 
treinamento e suporte técnico.
JUStificativa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNtratada: eMPreSa radar coM. de ProdUtoS Para SaUde e 
ServicoS eireli, cNPJ nº 20.873.575/0001-26
ordeNador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo

Protocolo: 853948

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico
Nº 04/2022-adePara
Modalidade: Pregão eletrônico
Número: 04/2022
a agência de defesa agropecuária do estado do Pará comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão eletrônico, do tipo “MeNor PreÇo Por 
iteM”, para a aquisição de materiais permanente e de consumo, para 
ações de combate à doença monilíase do cacaueiro e do cupuaçuzeiro, 
conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Edital 
e seus anexos.
edital disponível nos endereços eletrônicos:  www.gov.br/compras e www.
compraspara.pa.gov.br.

responsável pelo certame: leticia do Socorro loBato cHaveS
local de abertura: www.gov.br/compras
data da abertura: 04/10/2022
Hora da abertura: 09h30min (horário de Brasília)
diretor Geral: JaMir JUNior ParaGUaSSÚ Macedo

Protocolo: 854028

.

.

diÁria
.

Portaria: 5843/2022 
objetivo: realizar visita administrativa nos escritórios da Gerência regio-
nal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNeMa/Pa 
destino: Nova tiMBoteUa, SaNtarÉM Novo, SÃo JoÃo de PiraBaSPa 
Servidor: 5092507/ JacQUeliNe de MiraNda rocHa (GereNte) / 4,5 
diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU Macedo.

Protocolo: 853950
Portaria: 5847/2022 
objetivo: realizar palestras no curso de Habilitação de responsável téc-
nico para Pragas Quarentenárias candidatus liberibacter, Phyllosticta citri-
carpa e Xanthomonas citri subsp. citri no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: altaMira /Pa destino: caPitÃo PoÇo/
Pa Servidor: 1779772 / MiGUel alveS JÚNior (ProfeSSor de eNSi-
No SUPerior (colaBorador eveNtUal))/ 4,5 diáriaS / 25/09/2022 a 
29/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853959
Portaria: 5848/2022 
objetivo: realizar fiscalização em 10 Propriedades produtoras de Soja, da 
safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas do vazio Sanitário da soja 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaN-
tarÉM/Pa destino: Belterra/Pa Servidor: 00010499/ cloviS aNtoNio 
villacorta vaScoNceloS (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853965
Portaria: 5849/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Murcha por fusarium 
foc r4t em bananeiras no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: Nova iPiXUNa/Pa Servi-
dor: 57223827/ aNderSoN rocHa PiNHeiro (eNGeNHeiro aGrÔNo-
Mo) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853970
Portaria: 5839/2022 
objetivo: implantação do modelo de gestão por resultados para o cumpri-
mento das metas estabelecidas pelo PPa 2022, para as Gerências regio-
nais de Paragominas e rondon do Pará.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
05870224/ aNa criStiNa PiNHeiro da Silva (eNGeNHeiro aGrÔNo-
Mo) / 3,5   diáriaS / 22/08/2022 a 25/08/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853896
Portaria: 5836/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito no município.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: 
XiNGUara/Pa Servidor: 57175962/ eUfraSio JacoMe de MoUra filHo 
(MÉdico veteriNário) / 1,5 diária / 06/09/2022 a 07/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853890
Portaria: 5837/2022 
objetivo: dar apoio a palestrante no curso de Habilitação de respon-
sável Técnico para Pragas Quarentenárias (Certificação), no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BreU BraNco/
Pa destino: caPitÃo PoÇo/Pa Servidor: 57223820/ lUiS PaUlo car-
valHo alMeida / (aGeNte de defeSa aGroPecUária) / 3,5 diáriaS 
/ 27/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853902
Portaria: 5838/2022 
objetivo: realizar busca de inadimplentes da vacinação da febre aftosa. as 
propriedades citadas estão localizadas mais de 100 km da sede do muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/
Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 57175962/ eUfraSio JacoMe de 
MoUra filHo (MÉdico veteriNário) / 2,5 diáriaS / 29/08/2022 a 
31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853907
Portaria: 5840/2022 
objetivo: realizar a produção de material audiovisual e armazenamento 
de dados para divulgação das ações da adePará referentes à atividade 
de certificação fitossanitária de origem - CFO para pragas quarentenárias.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: 
caPitÃo PoÇo/Pa Servidor: 57235010/ MaNUela viaNa de oliveira 
(coordeNador) / 5,5 diáriaS / 25/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853908
Portaria: 5841/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito animal e vegetal na rodo-
via Br 163, KM 42 Belterra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNtarÉM/Pa destino: Belterra /Pa Servidor: 55585963/ Mi-
cHele BraGa ferreira do roSario (aGeNte de defeSa aGroPecUá-
ria) / 2,5 diáriaS / 21/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853925
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Portaria: 5844/2022 
objetivo: realizar levantamento e detecção em 36 propriedades rurais pro-
dutoras de citros, com ênfase para cancro cítrico, pinta preta e greening no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNte 
aleGre/Pa destino: MoNte aleGre/Pa Servidor: 54195804/ ivoNilSoN 
ferreira da Silva (aGeNte de defeSa aGroPecUária) / 4,5 diáriaS 
/ 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853927
Portaria: 5842/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante de transito animal e vegetal na rodovia 
Br 163 , KM 42 Belterra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SaNtarÉM/Pa destino: Belterra/Pa Servidor: 05870917/ aNdreZa Scafi 
alMeida de oliveira (MÉdico veteriNário) / 2,5 diáriaS / 21/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853928
Portaria: 5845/2022 
objetivo: realizar levantamento e detecção em 15 propriedades rurais pro-
dutoras de citros, com ênfase para cancro cítrico, pinta preta e greening no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcei-
ÇÃo do araGUaia/Pa destino: rio Maria/Pa Servidor: 57234553/ lU-
ciaNa de SoUZa loPeS (fiScal eStadUal aGroPecUário-eNGeNHei-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853929
Portaria: 5846/2022 
objetivo: realizar levantamento e detecção em 36 propriedades rurais pro-
dutoras de citros, com ênfase para cancro cítrico, pinta preta e greening no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNte 
aleGre/Pa destino: MoNte aleGre/Pa Servidor: 55586039/cleo JoSe 
BatiSta de aNdrade (aGeNte fiScal aGroPecUário) / 4,5 diáriaS 
/ 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNte.

Protocolo: 853932
Portaria: 5835/2022 
objetivo: realizar saneamento de anemia infecciosa equina nas pro-
priedades localizadas no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: rio Maria/Pa destino: áGUa aZUl do Norte/Pa Ser-
vidor: 57175962/ eUfraSio JacoMe de MoUra filHo (MÉdico vete-
riNário) / 2,5 diáriaS / 13/09/2022 a 15/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853879
Portaria: 5829/2022 
objetivo: realizar cadastramento e inspeção em plantios de cacau e cupua-
çu para atender ao Programa fitossanitário do cacau e cupuaçu no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo Geraldo 
do araGUaia/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 57223302/ SiMoNe da 
NÓBreGa/ (aGeNte fiScal aGroPecUário) / 2,5 diáriaS / 12/09/2022 
a 14/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853871
Portaria: 5827/2022 
objetivo: fiscalizar 25 estabelecimentos comerciais que revendem agro-
tóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo 
PoÇo/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU, tUcUMÃ, XiNGUara/Pa Servi-
dor: 54192707/ eNGel BlaGitZ cicHovSKi (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) 
/ 5,5 diáriaS / 12/09/2022 a 17/09/2022.ordenador: lUcioNila PaN-
toJa PiMeNtel.

Protocolo: 853862
Portaria: 5834/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: XiNGUara/Pa 
Servidor: 57175962/ eUfraSio JacoMe de MoUra filHo (MÉdico ve-
teriNário) / 1,5 diária / 03/09/2022 a 04/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853876
Portaria: 5830/2022 
objetivo: realizar levantamentos de detecção de pragas quarentenárias 
em 04 propriedades rurais produtoras de Citros, com a finalidade de o 
status de área livre de cancro cítrico no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: Nova 
eSPeraNÇa do Piriá/Pa Servidor: 54185732/ GerSoN cHaveS PeN-
Ner/ (fiScal eStadUal aGroPecUário) / 2,5 diáriaS / 12/09/2022 a 
14/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853849
Portaria: 5831/2022 
objetivo: Participar da segunda reunião técnica com a Gerência de Pragas 
Quaretenárias - GPQ, para definição de estratégias dos levantamentos de 
detecção das pragas quarentenárias dos citros no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPeBaS/Pa destino: 
BelÉM/Pa Servidor: 54191532/ raiMUNdo JoSe MoraeS JUNior (eN-
GeNHeiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 19/09/2022 a 21/09/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853855
Portaria: 5832/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Bre-
veS/Pa destino: BaGre/Pa Servidor: 5246601/ roNaldo oliveira Mi-
raNda/ (tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 15/09/2022 a 16/09/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853863
Portaria: 5826/2022 
Objetivo: Dar apoio ao Gerente de Transporte em atividade de verificação 
e acompanhamento da manutenção dos veículos da adePará, iN loco, 
nas oficinas credenciadas no Sistema de Manutenção de Frotas da VOLUS 

e uso e conservação dos veículos locados, lotados na Gerencia regional de 
altamira.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: PlacaS/
Pa destino: altaMira /Pa Servidor: 5922844/ aleX SaNdro de olivei-
ra Barata JUNior (aUXiliar de caMPo) / 4,5 diáriaS / 11/09/2022 a 
15/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853854
Portaria: 5828/2022 
objetivo: realizar levantamentos de detecção de pragas quarentenárias 
em 08 propriedades rurais produtoras de Citros, com a finalidade de o 
status de área livre de cancro cítrico no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa destino: GarrafÃo 
do Norte/Pa Servidor: 54185732/ GerSoN cHaveS PeNNer/ (fiScal 
eStadUal aGroPecUário) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853867
Portaria: 5833/2022 
objetivo: realizar palestras sobre a raiva dos Herbívoros em escolas ru-
rais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa 
destino: MaGalHÃeS Barata, MaracaNÃ, MaraPaNiM, PeiXe-Boi, SÃo 
JoÃo de PiraBaS/Pa Servidor: 55588167/ cloviS ceSar diaS carNei-
ro (MÉdico veteriNário) / 5,5 diáriaS / 26/09/2022 a 01/10/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 853868
Portaria: 5852/2022 
objetivo: realizar levantamentos de detecção de pragas quarentenárias 
em quinze propriedades rurais com plantio de banana no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: terra alta/Pa destino: 
caStaNHal, SaNta iZaBel do Pará/Pa Servidor: 54187029/ clecio 
leaNdro GoMeS de MeNdoNca (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 4,5  di-
áriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa Pi-
MeNtel.

Protocolo: 854004
Portaria: 5857/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da fusariose da Bananeira (foc 
r4t).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPeBaS/
Pa destino:  caNaÃ doS caraJáS/Pa Servidor: 5922600/ edeNiltoN No-
Nato leite / (aGeNte fiScal aGroPecUário) / 3,5 diáriaS / 12/09/2022 
a 15/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854005
Portaria: 5853/2022 
Objetivo: Acompanhar a equipe do MAPA na fiscalização do vazio da soja 
no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo 
Geraldo do araGUaia/Pa destino: BreJo GraNde do araGUaia/Pa 
Servidor: 5871042/ fáBio alaN QUeiroZ corrÊa (fiScal eStadUal 
aGroPecUário - eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 12/09/2022 
a 15/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 854010
Portaria: 5851/2022 
objetivo: realizar cadastramento e levantamento da praga quarentená-
ria (Moniliophthora roreri) em propriedades com plantações de cacau e 
cupuaçu, ação em 16 propriedades produtoras de cacau e cupuaçu no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMetá/
Pa destino: iGaraPÉ-Miri/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo roBerto NU-
NeS de aviZ  (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853994
Portaria: 5856/2022 
objetivo: Participar de reuniões técnicas com servidores da adepará, para 
alinhamento e repasse dos procedimentos referentes aos programas fi-
tossanitários, supervisionar as atividades realizadas em relação aos pro-
gramas de defesa vegetal e discutir ações conjuntas em parceria com ou-
tras instituições.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BelÉM/Pa destino: aBel fiGUeiredo, doM eliSeU, roNdoN do Pará/
Pa Servidor: 54185728/ Maria alice alveS tHoMaZ liSBoa (fiScal 
eStadUal aGroPecUário) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853997
Portaria: 5550/2022 
objetivo: realizar levantamentos e detecção da Praga Mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMetá/Pa des-
tino: liMoeiro do aJUrU/Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa 
tocaNtiNS (aGeNte fiScal aGroPecUário) / 1,5 diária / 19/09/2022 
a 20/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 853983
Portaria: 5858/2022 
objetivo: auxiliar na coordenação do curso de Habilitação de responsá-
vel técnico para Pragas Quarentenárias.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BelÉM/Pa destino: caPitÃo PoÇo/Pa Servidor: 
54196690/SiMara SoUZa da rocHa eStácio (aSSiSteNte adMiNiS-
trativo) / 5,5 diáriaS / 25/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854012
Portaria: 5860/2022 
objetivo: coordenar 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:  cUrra-
liNHo, SÃo SeBaStiÃo da Boa viSta/Pa Servidor: 54186915/ Maria 
JoSe leNa corrÊa tavareS (fiScal eStadUal aGroPecUário) / 4,5 
diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU Macedo.

Protocolo: 854027
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Portaria: 5859/2022 
objetivo: dar apoio na fiscalização do evento agropecuário eXPoXiMa 
no município. as diárias se fazem necessárias, em vritude de o servidor 
ter que se deslocar para outro municipio.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: aleNQUer/Pa destino: aleNQUer/Pa Servidor: 
54197928/ alteMar PaiXao da Silva (aGeNte fiScal de defeSa 
aGroPecUária e floreStal) / 2,5 diáriaS / 09/09/2022 a 11/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854022
Portaria: 5854/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BreveS/Pa des-
tino: MelGaÇo/Pa Servidor: 5246601/ roNaldo oliveira MiraNda/ 
(tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 13/09/2022 a 14/09/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 854018
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
50838/2022, Portaria nº 5419/2022 de 01/09/2022
Portaria: 5869/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (Mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: toMÉ-aÇU/Pa destino: MoNte doUrado/Pa Servidor: 
57223365/ carloS WilSoN SaNtiaGo carNeiro (aGeNte de defeSa 
aGroPecUária) / 13 diáriaS / 17/09/2022 a 29/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 854044
Portaria: 5863/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização no Evento a Agropecuário 2° Prova de Laço 
da fazenda e Parque tinga-Uma no município. o evento acontecerá nas 
datas solicitadas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
aleNQUer/Pa destino: aleNQUer/Pa Servidor: rG 8585309 / Marco 
aNtÔNio rePolHo lUcaS/ (aGeNte fiScal aGroPecUário) / 2,5 diá-
riaS / 09/09/2022 a 11/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU Macedo.

Protocolo: 854035
Portaria: 5864/2022 
objetivo: realizar vistoria técnica, em 02 estabelecimentos, sendo um Pro-
cessador de Polpa de frutas e outro de derivados da mandioca (casa de fa-
rinha), ambos da agricultura familiar, no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil Novo/Pa destino: SeNador JoSÉ 
PorfÍrio/Pa Servidor: 5897577/ PaUlo vitor NoGUeira (fiScal eStadU-
al aGroPecUário - eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 08/09/2022 
a 09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854038
Portaria: 5868/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Murcha por fusarium foc 
R4T em bananeiras no município. A justificativa de diárias no mesmo muni-
cípio de lotação se deve as longas distancias da sede, mais de 200 KM por 
dia, que devem ser percorridas por vicinais em péssimas condições e com 
atoleiros. Na maioria das vezes se faz necessário almoçar na zona rural 
e pernoitar para que as metas sejam cumpridas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá /Pa Ser-
vidor: 57189977/ eliaNa claUdia oliveira viaNa (fiScal eStadUal 
aGroPecUário) / 2,5 diáriaS / 12/09/2022, 13/09/2022, 14/09/2022, 
15/09/2022 e 16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 854039
Portaria: 5865/2022 
objetivo: realizar levantamentos e detecção da mosca-da-carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMetá/Pa des-
tino: liMoeiro do aJUrU/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo roBerto NU-
NeS de aviZ  (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 
06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854040
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta nº 
50839/2022, Portaria nº 5416/2022 de 01/09/2022
Portaria: 5870/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (Mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: MocaJUBa/Pa destino: MoNte doUrado/Pa Servidor: 
54193762/ Joao QUeiroZ rodriGUeS (aUXiliar de caMPo) / 13 diáriaS 
/ 17/09/2022 a 29/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 854083
Portaria: 5866/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Murcha por fusarium 
foc r4t em bananeiras no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: Nova iPiXUNa/Pa Servi-
dor: 57189977/ eliaNa claUdia oliveira viaNa (fiScal eStadUal 
aGroPecUário) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 854090
Portaria: 5878/2022 
objetivo: realizar vistoria técnica, em 02 estabelecimentos, sendo um 
Processador de Polpa de frutas e outro de derivados da mandioca (casa de 
farinha), ambos da agricultura familiar, nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: altaMira/Pa destino: SeNador JoSÉ 
PorfÍrio/Pa Servidor: 54186960/Pedro PaUlo MatoS de araUJo (eN-
GeNHeiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária /08/09/2022 a 09/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854155

Portaria: 5877/2022 
objetivo: realizar vistoria técnica, em 03 estabelecimentos Processado-
res de Polpa de frutas da agricultura familiar, nos municípios de Medici-
lândia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: altaMira/
Pa destino: MedicilÂNdia/Pa Servidor: 54186960/Pedro PaUlo Ma-
toS de araUJo (eNGeNHeiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária /05/09/2022 a 
06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854141
Portaria: 5875/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante de transito animal e vegetal na rodo-
via Br 163 , KM 42 Belterra.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNtarÉM/Pa destino: Belterra/Pa Servidor: 14117/ JUraN-
dir aNtoNio SoUSa cHaGaS/ (fiScal de defeSa aGroPecUária e 
floreStal) / 2,5 diáriaS / 21/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854130
Portaria: 5876/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca-da-carambola nos 
municípios pertencentes à área sem ocorrência da Bactrocera carambo-
lae.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXiMiNá/
Pa destino: cUrUá, ÓBidoS/Pa Servidor: 57220929/ celSo aNderSoN 
BatiSta Pereira (aGeNte de defeSa aGroPecUária) / 2,5 diáriaS / 
29/08/2022 a 31/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cedo.

Protocolo: 854136
Portaria: 5874/2022 
objetivo: realizar atividades para atender a Portaria 2.789/2020-adePara.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMetá/Pa destino: 
liMoeiro do aJUrU/Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa 
tocaNtiNS (aGeNte fiScal aGroPecUário) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854121
Portaria: 5867/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Murcha por fusarium foc 
R4T em bananeiras no município. A justificativa de diárias no mesmo muni-
cípio de lotação se deve as longas distancias da sede, mais de 200 KM por 
dia, que devem ser percorridas por vicinais em péssimas condições e com 
atoleiros. Na maioria das vezes se faz necessário almoçar na zona rural 
e pernoitar para que as metas sejam cumpridas.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 57223827/ aNderSoN rocHa PiNHeiro (eNGeNHeiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diáriaS / 12/09/2022, 13/09/2022, 14/09/2022, 15/09/2022 e 
16/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMeNtel.

Protocolo: 854098
Portaria: 5871/2022 
Objetivo: Coordenar a coleta de grãos para análise e classificação em 
empacotadoras.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BelÉM/Pa destino:  altaMira, Belterra, MedicilÂNdia, SaNtarÉM, 
tUcUrUÍ, UrUará/Pa Servidor: 5950874/ Jair doS SaNtoS BaHia (Ge-
reNte) / 8,5 diáriaS / 12/09/2022 a 20/09/2022.ordenador:  JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854101
Portaria: 5873/2022 
objetivo: realizar treinamento do Sistema Pae.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BelÉM/Pa destino: caPitÃo PoÇo /Pa 
Servidor: 57176268/ Maria JoSe SaNtoS Melo da Silva (aSSiSteNte 
adMiNiStrativo) / 5,5 diáriaS / 19/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU Macedo.

Protocolo: 854108

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Portaria de diÁria Nº 016/2022 elvis rodolfo da silva carvalho
onde se lê  “Período 22 a 29/09/2022” Leia-se “Período 22 a 26/09/2022” 
Protocolo: 853761

Protocolo: 854017
.

coNtrato
.

coNtrato: nº: 032/2022
data de assinatura: 16/09/2022
Vigência: O contrato a ser firmado, terá a vigência de até 06 (seis) meses, 
contados a partir de sua assinatura, ou até a finalização da obra conforme 
descrito no cronograma físico-financeiro desde que devidamente atestado 
pelo fiscal do contrato.
objeto: constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa 
especializada na PerfUraÇÃo / coNStrUÇÃo do PoÇo arteSiaNo Na 
UNidade didática de coNceiÇÃo do araGUaia –Pa.
as despesas decorrentes da aquisição de produtos e serviços correrão por 
conta da seguinte disponibilidade orçamentária:
Programa: 1491– agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura;
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Pi – 207000cUdcG;
Projeto/atividade: 8712 – fortalecimento operacional das Unidades de 
ater;
elemento de despesa: 449051 – obras e instalações;
fonte de recurso: 0301 - tesouro do estado;
valor: r$ 39.999,98 (trinta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Nove reais 
e Noventa e oito centavos).
contratada:  eMPreSa aMaZÔNia PreStadora de ServiÇoS ltda
endereço: aveNida trÊS coraÇÕeS, 01, cidade Nova, aNaNiNdeUa, 
Pa, ceP 67.130-850
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 854257

.

.

aPostiLaMeNto
.

seXto terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 1003963599
Número: 017/2022
assinatura: 16/09/2022
Justificativa: O presente Instrumento tem por finalidade ratificar o 
consentimento da eMater-Pará na prorrogação da compra de energia 
fornecida pela empresa equatorial Pará distribuidora de energia S.a 
com cunho de evitar problemas de pagamento, pois não há o que se 
falar em formalização de termo aditivo, bem como de novo contrato. 
Uma vez que a empresa equatorial por ser prestadora de serviço público 
essencial a administração pode estabelecer a vigência do contrato por 
tempo indeterminado, consoante a orientação Normativa nº 36 de 13 de 
dezembro de 2011 da advocacia Geral da União.
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e em 
vigor para todos os efeitos legais.
contrato: 1003963599
empresa: eMPreSa eQUatorial Para diStriBUidora de eNerGia S.a
ordenador: roSival PoSSidÕNio do NaSciMeNto
Presidente– eMater - Pará

Protocolo: 854227

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 083/2022; 
BeNeficiário: JoSÉ otávio leite da rocHa; MatrÍcUla: 3179796/1; 
fUNÇÃo: oPerador aUdioviSUal e radiodifUSÃo; oBJetivo: Para 
ateNder deSPeSaS de ProNto PaGaMeNto da UdB; MUNicÍPio: 
BraGaNÇa-UdB; ProGraMa: 1491; ProJeto atividade: 8711-
c; foNte: 0261; eleMeNto de deSPeSa: 339030 = r$-6.000,00; 
PraZo de aPlicaÇÃo: 30 diaS aPÓS eMiSSÃo da ordeM BaNcária; 
coMProvaÇÃo: 15 diaS aPÓS a realiZaÇÃo daS deSPeSaS; 
ordeNador de deSPeSaS: roSival PoSSidÔNio do NaSciMeNto.

Protocolo: 854152
.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 234/2022; 
BeNeficiária: aleSSaNdra de cáSSia Silva da Silva, Matrícula 
N° 57175456; fUNÇÃo: coordeNadora de adMiNiStraÇÃo de 
recUrSoS HUMaNoS;  oBJetivo: acompanhar o Presidente da eMater-
Pará na agenda da diretoria executiva à escritórios regionais /locais da 
região administrativa de conceição do araguaia e Marabá; Nº de diáriaS: 
3 e  ½  (três e meia) ; PerÍodo: 20 à 23.09.2022: deStiNo: conceição 
do araguaia e Marabá; ordeNador de deSPeSa: roSival PoSSidÔNio 
do NaSciMeNto

Protocolo: 854216

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

ProrroGar cessÃo de serVidor
Portaria Nº 02230/GaB/seMas, de 14.09.2022
Servidora: SHirleY do Socorro coSeNZa dUarte
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 57194234/1
Órgão cedente: Secretaria de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SeMaS
Órgão cessionário: Ministério Público do estado do Pará-MP/Pa
Ônus: Órgão cessionário, mediante reembolso à Secretaria de estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.
objeto ProrroGar, a cessão da servidora, pelo prazo de 02 (dois) anos, 
no período de 01/10/2022 a 30/09/2024.
JoSÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
Secretário de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 853836

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02202/2022-GaB/seMas, de 14.09.2022
Servidor: Mário SerGio doS SaNtoS NaSciMeNto
cargo: técnico em Gestão de Meio ambiente/Gerente
Matrícula: 5109558/2
i – deSiGNar, o servidor para responder pela coordenadoria de indústria, 
comércio, Serviços e resíduos-ciNd, durante o impedimento da titular 
roSa Maria da lUZ MeNdeS, matrícula nº 5936371/2, nos períodos de 
12/09/2022 a 16/09/2022 e 20/09/2022 a 24/09/2022.
JoSÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
Secretário de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 853833
Portaria Nº 02235/2022-GaB/seMas, de 15.09.2022
Servidor: GerSoN cardoSo PaeS
cargo: coordenador
Matrícula: 5959659/2
i – deSiGNar, o servidor para responder pela diretoria de licenciamento 
ambiental - dla, durante o impedimento do titular Marcelo aUGUSto 
MoreNo da Silva alveS, matrícula nº 54197163/3, no período de 
20/09/2022 a 24/09/2022.
JoSÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
Secretário de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 853834
Portaria Nº 02236/2022-GaB/seMas, de 15.09.2022
Servidora: roSa Maria da lUZ MeNdeS
cargo: coordenadora
Matrícula: 5936371/3
i – deSiGNar, a servidora para responder pela diretoria de licenciamento 
ambiental – dla, durante o impedimento do titular Marcelo aUGUSto 
MoreNo da Silva alveS, matrícula nº 54197163/3, de férias no período 
de 26/09/2022 a 30/09/2022.
JoSÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
Secretário de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 853835

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 2227/2022 – GaB/seMas, de 14/09/2022, 
Publicada no doe Nº 35.115 do dia 15/09/2022,
oNde se LÊ: Período: 11/09 a 16/09/2022 – 05 e 1⁄2 diárias.
Leia-se: Período: 11/09 a 16/09/2022 – 03 e 1⁄2 diárias.
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira

Protocolo: 854000

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 030/2022
ParteS: o eStado do Pará, pessoa jurídica de direito público 
interno, por intermédio da Secretaria de eStado de Meio 
aMBieNte e SUSteNtaBilidade – SeMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob 
o nº 34.921.783/0001-68, e a empresa coNSUltre coNSUltoria 
e treiNaMeNto ltda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
36.003.671/0001-53.
do oBJeto: contratação da empresa coNSUltre coNSUltoria e 
treiNaMeNto ltda referente à inscrição e participação de 11 (onze) 
Servidores desta Semas/Pa e mais 02 (duas) cortesias no curso “formação 
e atualização em gestão de riscos, governança e compliance”, que ocorrerá 
no período de 14/12 a 16/12/2022, em Jõao Pessoa/PB.
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 2022/973793 
de 02 de agosto de 2022, considerando o valor para contratação.
valor eStiMado: r$ 27.298,70 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e 
oito reais e setenta centavos).
recUrSoS orÇaMeNtárioS:
Unidade 27101; Gestão 00001; PtreS 278772; fonte 0306005952; 
elemento 339039; P i 2100008772c; ação 250662.
ordeNador(a) reSPoNSável: lÍlia Marcia raMoS reiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – estado do Pará.
Belém/Pa, 12 de Setembro de 2022.

Protocolo: 854196
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 029/2022
ParteS: o eStado do Pará, pessoa jurídica de direito público 
interno, por intermédio da Secretaria de eStado de Meio 
aMBieNte e SUSteNtaBilidade – SeMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob 
o nº 34.921.783/0001-68, e a empresa coNSUltre coNSUltoria 
e treiNaMeNto ltda, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
36.003.671/0001-53.
do oBJeto: contratação da empresa coNSUltre coNSUltoria e 
treiNaMeNto ltda referente à inscrição e participação de 06 (Seis) e 
mais 01 (uma) cortesia, no total de 07 (sete) servidores desta Semas/Pa 
no curso “comunicação 360º: aperfeiçoamento de comunicadores e Porta-
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vozes”, que ocorrerá no período de 27/09 a 30/09/2022, em Natal/rN.
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 2022/973843 
de 02 de agosto de 2022, considerando o valor para contratação.
valor eStiMado: r$ 19.152,00 (dezenove mil, cento e cinquenta e dois reais).
recUrSoS orÇaMeNtárioS:
Unidade 27101; Gestão 00001; PtreS 278772; fonte 0306005952; 
elemento 339039; P i 2100008772c; ação 250662
ordeNador(a) reSPoNSável: lÍlia Marcia raMoS reiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – estado do Pará.
Belém/Pa, 12 de setembro de 2022.

Protocolo: 854190

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 029/2022
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratificar 
o termo de inexigibilidade de licitação nº 029/2022 para contratação de 
valor: r$ 19.152,00 (dezenove mil, cento e cinquenta e dois reais).
Belém/Pa, 12 de setembro de 2022.
JoSÉ MaUro de liMa o’ de alMeida 
Secretário de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 854192
ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 030/2022
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratificar 
o termo de inexigibilidade de licitação nº 030/2022 para contratação de 
valor: r$ 27.298,70 (vinte e sete mil duzentos e noventa e oito reais e 
setenta centavos).
Belém/Pa, 12 de Setembro de 2022.
JoSÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
Secretário de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 854201
ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 031/2022
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratificar 
o termo de inexigibilidade de licitação nº 031/2022 para contratação de 
valor: r$ 31.680,00 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais).
Belém/Pa, 15 de Setembro de 2022.
JoSÉ MaUro de liMa o’ de alMeida
Secretário de estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 854119

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2237/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
objetivo: vistoria de Monitoramento ambiental na área do Manejo florestal 
referente a aUtef n° 273088/2017.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém e Óbidos
Período: 21/09 a 26/09/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
-8001313/2 - eriKa lUiZa SoUZa de araUJo - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
-5936229/2 - ferNaNda PaNtoJa SoUZa - (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira

Protocolo: 853545
Portaria Nº 2242/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
objetivo: apresentar o “Projeto de educação ambiental na Zona costeira 
Paraense” à equipe de técnicos da Secretaria executiva Municipal de Meio 
ambiente e desenvolvimento econômico de Barcarena – SeMade.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 22/09/2022 – ½ diária
Servidores:
- 57173608/2 - aNdreia rodriGUeS MoNteiro - (técnico em Gestão 
Pública/ coordenadora)
- 54180297/2 - aleSSaNdra de aZevedo rodriGUeS da Silva - 
(técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5837715/3 - Walter NaZareNo ferreira SoareS - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5963872/1 - artUr WilleN raMoS correa - (Gerente)
- 5654823/1 - cleo ferNaNdo de SoUZa crUZ - (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa de financeira

Protocolo: 853550
Portaria Nº 1535/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar do curso 16º PreGÃo WeeK
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçu/Pr
Período: 02/10 a 08/10/2022 – 6 e 1/2 diárias.
Servidores:
- 5933416/ 3 - talita Maria carMoNa doS SaNtoS eStacio – Gerente

- 5931879/ 4 - raiZa freitaS GoiS – assistente administrativo
- 5927605/ 4 aZiel MoraeS da lUZ – técnico em Gestão pública
ordeNadora: lÍlia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira

Protocolo: 828458
Portaria Nº 1537/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar do curso 16º PreGÃo WeeK
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçu/Pr
Período: 02/10 a 07/10/2022 – 5 e 1/2 diárias.
Servidor:
-57191235/ 2 - GeorGe Marcel de oliveira SoUZa - coordenador
ordeNadora: lÍlia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira

Protocolo: 828469
Portaria Nº 1936/2022 - GaB/seMas 25 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação no curso “comunicação 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Natal/rN.
Período: 26/09/2022 à 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 55588165/ 4 – Maite aZevedo BarBoSa SaUMa – (Gerente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 844761
Portaria Nº 1946/2022 - GaB/seMas 26 de aGosto de 2022.
objetivo: vistoria técnica para reconhecimento da área objeto de 
licenciamento do processo, para implantação de instalação portuária.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Barcarena/Pa.
Período: 26/09/2022 à 27/09/2022 – 01 e ½ diárias.
Servidores:
- 54191335/ 2 – ivaN roBerto SaNtoS araÚJo – (técnico em Gestão 
de infraestrutura)
- 8093997/ 1 – aNa liGia PaSSiNHo doS SaNtoS – (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57214691/ 1 – MaGdalia Barata viaNa – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 8400928/ 1 – MarcoS eNoQUe leite liMa – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196796/ 1 – Marcelo aNtÔNio de Sá MedeiroS – (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 845069
Portaria Nº 1985/2022 - GaB/seMas 30 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação em ciclo de palestras solicitadas pelo empreendimento 
BraSil Bio fUelS S.a.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: acará e Moju/Pa
Período: 22/09 a 23/09/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 57214856/1 - erNildo ceSar da Silva SerafiM- (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5950420/2 - faBio caMPoS PaMPloNa riBeiro (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5109558/2 - Mario SerGio doS SaNtoS NaSciMeNto (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57196796/1 - Marcelo aNtoNio de Sá MedeiroS (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa de financeira

Protocolo: 846478
Portaria Nº 1998/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar do curso “comunicação 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes.”
origem: Belém/Pa.
destino: Natal/rN.
Período: 26/09 a 01/10/2022 – 5 e ½ diárias.
Servidores:
- 57175266/ 1 - iSrael Pereira doS SaNtoS – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57196267/ 1 - Márcia Maria caMPoS – (técnico em Gestão Pública)
- 57174146/ 4 - BrUNo GiovaNNi de MoraeS e MoraeS – (assessor)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa de financeira

Protocolo: 846762
Portaria Nº 2006/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação no curso “comunicação 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Natal/rN.
Período: 26/09/2022 à 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 5938940/ 3 – eMaNUel lUcaS Pereira liMa – (chefe de Gabinete).
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 846898
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Portaria Nº 2066/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimentos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Peixe-Boi/Pa e Maracanã/Pa.
Período: 26/09/2022 à 30/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
– 5932183/ 2 – vaNia carla diaS MartiNS – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5963840/ 1 – faBio veNilSoN de SoUSa Pereira – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 848888
Portaria Nº 2067/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “coMUNicaÇÃo 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Natal/rN.
Período: 26/09/2022 à 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 5890125/ 3 – aNdreliNa Maria riBeiro SerrÃo – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 848911
Portaria Nº 2070/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “coMUNicaÇÃo 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Natal/rN.
Período: 26/09/2022 à 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 5965767/ 1 – vaNeSSa doS SaNtoS liMa – (Secretária de Gabinete)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 849004
Portaria Nº 2075/2022 - GaB/seMas 05 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio a ação de fiscalização ambiental, Integrada com 
Órgãos da Segurança Pública em combate ao desmatamento na operação 
oUtSiderS i
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São félix do Xingu (apa - triunfo do Xingu)
Período: 27/08 a 11/09/2022 – 15 e ½ diárias.
Servidores:
-5602351/1 - cirio ricardo NeveS de SoUZa - (SUBteNeNte BM)
-57173375 - PaUlo HeNriQUe SaleS Pereira - (SarGeNto BoMBeiro 
Militar)
- 57189108/1- JoNeS de SoUZa QUeiroZ - (cB )
- 57218001/1 - MarcUS SoareS Maria GUiMarÃeS- (caBo BM)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira

Protocolo: 849234
Portaria Nº 2099/2022 - GaB/seMas 08 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar visita técnica na Secretaria de estado do Meio ambiente 
do estado do amazonas e instituto de Proteção ambiental do amazonas, 
a fim de conhecer os procedimentos e critérios de análise de Outorga para 
captação de água subterrânea.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Manaus/aM.
Período: 26/09 à 30/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
– 5927725/ 4 – MarYelle da Silva ferreira – (coordeNadora)
– 8400932/1 – Helder tHadeU de oliveira – (tÉcNico eM GeStÃo de 
Meio aMBieNte)
– 5927641/3 – reGiaNe roBerta SaNtoS MeNdoNÇa – (tÉcNico eM 
GeStÃo de Meio aMBieNte)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 849965
Portaria Nº 2129/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “coMUNicaÇÃo 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Natal/rN.
Período: 26/09/2022 à 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 54189441/ 2 – diaNa da Silva caStro – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 851232
Portaria Nº 2131/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica em empreendimento com a 
finalidade de contribuir para análise do processo de Licenciamento 
ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.

origem: Belém/Pa.
destino: Juruti/Pa.
Período: 25/09 à 01/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
– 5965826/ 1 – rÔMUlo PiNto aMaral – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5938595/ 2 – SHeila Patricia dalMacio BarBoSa – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
– 5953091/ 1 – BrUNo GilMar Silva da Silva – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 851248
Portaria Nº 2134/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participação no curso “coMUNicaÇÃo 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Natal/rN.
Período: 26/09/2022 à 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
– 5946269/ 1 – aNderSoN cardoSo leal – (Secretário de diretoria)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 851299
Portaria Nº 2139/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: treinamento para operação e Manutenção dos Biodigestores nos 
municípios de conceição do araguaia, redenção e Pau d’arco/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa, conceição do araguaia/Pa, redenção/Pa e Pau 
d’arco/Pa.
Período: 25/09/2022 à 02/10/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidores:
– 97571284/ 2 – faBricio darleY PaiXÃo ferNaNdeS – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 851610
Portaria Nº 2208/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Realizar vistoria técnica a fim de verificar dúvidas referentes ao 
CAR e informações declaradas no Relatório Ambiental Simplificado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e Santana do araguaia/Pa.
Período: 26/09 à 01/10/2022 – 05 e ½ diária.
Servidores:
- 5908954/ 4 – faBrÍcio da Silva corrÊa – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5902659/ 4 – PaUlo edeNilSoN froeS leMoS – (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 852666
Portaria Nº 2260/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
objetivo: vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise do processo de 
licenciamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santa isabel do Pará/Pa.
Período: 27/09/2022 – ½ diária.
Servidores:
– 5954932/ 1 – deNilce da Silva oliveira – (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
– 5950420 – fáBio caMPoS PaMPloNa riBeiro – (técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
– 5954964/ 1 – SUeleN Melo de oliveira – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5654823/ 1 – cleo ferNaNdo de SoUZa crUZ – (Motorista)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 854120
Portaria Nº 2261/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participar das Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção 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: Salvaterra/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 16/09 à 19/09/2022 – 03 e ½ diárias.
colaborador(a) eventual:
– MarcoS alMeida carNeiro – (colaborador eventual)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 854149
Portaria Nº 2259/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção 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: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa.
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Período: 18/09 à 23/09/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador eventual:
-JoSÉ ivaNildo GaMa BrilHaNte – (colaborador eventual)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 854056
Portaria Nº 2257/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção 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: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa.
Período: 18/09 à 21/09/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
– 5965824/ 1 – flávia cardoSo NaZarÉ – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
– 5963867/ 1 –lorraNY Sodario ferreira – (assistente administrativo)
ordeNador: lilia Marcia raMoS reiS / diretora de Gestão 
administrativa e financeira.

Protocolo: 854194
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 677 de 15 de setembro de 2022
coNSideraNdo o processo nº. 2021/743129;
coNSideraNdo o laudo Médico Pericial nº. 206761 a;
reSolve:
Art.1º - Formalizar a concessão da Readaptação Funcional Definitiva ao 
servidor aUdreN Pereira de alMeida, matrícula nº. 57232500, ocupante 
do cargo de Motorista, a partir de 12/06/2022, de acordo com o artigo. 56, 
da lei estadual nº. 5.810/94 de 24 de janeiro de 1994.
Karla leSSa BeNGtSoN
PreSideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 853850

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº. 666 de 12 de setembro de 2022
art.1º - conceder a servidora Shislene rodrigues de Souza, matrícula nº 
57191828, ocupante do cargo de assistente administrativo, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, referente 
a 2ª parcela do triênio de 01/08/2011 a 31/07/2014, conforme art.72, 
inciso Xi, art.77, inciso iX, art.98, art.99, inciso i, alínea a e o art.100, da 
lei estadual nº. 5.810, de 24.01.1994.
Karla leSSa BeNGtSoN
PreSideNte do ideflor-Bio
Portaria nº. 552 de 15 de setembro de 2022
art.1º - conceder ao servidor edilson Nazare Pamplona Gayoso Junior, 
matrícula nº 57216296, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
90 (noventa) dias de licença Prêmio, no período de 10/08/2022 a 
07/11/2022, referente ao triênio de 04/05/2012 a 03/05/2015 e 1ª parcela 
do triênio de 04/05/2015 a 03/05/2018, conforme art.72, inciso Xi, art.77, 
inciso iX, art.98, art.99, inciso i, alínea a e o art.100, da lei estadual nº. 
5.810, de 24.01.1994.
Karla leSSa BeNGtSoN
PreSideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 853847

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria nº 680 de 15 de setembro de 2022
art. 1º – formalizar a concessão à servidora emanuelle lamarão oliveira 
Penha, matrículanº 5960400, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, 
lotada no Gabinete, 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade, no 
período de 02 de setembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023.
Karla leSSa BeNGtSoN
PreSideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 854126

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁrias
errata da Portaria Nº 688 de 15/09/2022, PUBLicada No doe 
Nº 35.117 No dia 16/09/2022, Protocolo Nº 853826.
oNde se LÊ: “...r$ 237,38...” 
Leia-se: “...356,07...”
Karla leSSa BeNGtSoN
PreSideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 854134

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 678 de 15 de setembro de 2022
art. 1º - interromper, a contar do dia 25/09/2022, por necessidade de serviço, 
o gozo de férias concedido através da Portaria nº 540 de 03 de agosto de 
2022, publicado no doe n° 35.069 de 05/08/2022, a servidora ester Mirian 
Pimentel de oliveira, matrícula nº 307610, referente ao período aquisitivo de 
2021/2022, restando 10 (dez) dias a serem usufruídos posteriormente.
Karla leSSa BeNGtSoN
PreSideNte do ideflor-Bio

Protocolo: 854127

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

coNtrato
.

contrato nº 32/2022-FisP
objeto: adesão à ata de registro de preços nº27/2021, para contratação 
de empresa do ramo de engenharia para prestação de serviço de reforma e 
manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais 
e mão de obra, para atender às necessidades da Secretaria de estado de 
Segurança Pública e defesa Social – SeGUP. valor total: r$ 3.348.954,44 
(três milhões, trezentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e 
quatro reais e quarenta e quatro centavos).
vigência: 09/09/2022 à 08/09/2023, Processo nº 2022/1079249.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade orçamentária: 44.101.06.181.1502.8264
Natureza da despesa: 339039
fonte de recursos: 0141 e 0341
contratado: rt aMBieNtal eireli ePP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
08.697.901/0001-96.
reNata GUrGel SaNtoS BorGeS -diretora e ordenadora de despesa do 
fiSP / criStiaNo MeNdoNca de NovaeS - rt aMBieNtal eireli ePP.

Protocolo: 854176

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 01/2022-FisP
a Secretaria de eStado de SeGUraNÇa PÚBlica e defeSa Social/
SeGUP, através do fundo de investimento de Segurança Pública/
fiSP, Pessoa Jurídica de direito Público, inscrita no cNPJ/Mf sob o n.º 
05.054.952/0001-01, com sede na rua arcipreste Manoel teodoro n.º 
305, Bairro Batista campos, ceP. 66.023-700, neste ato representada por 
sua diretora e ordenadora de despesas, dPc reNata GUrGel SaNtoS 
BorGeS, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no art. 24, inciso 
viii, da lei federal nº 8.666/93, reSolve reconhecer a diSPeNSa de 
licitaÇÃo originada  pelo Processo nº 2022/ 733499 (Pae) que tem 
como objeto a prestação de serviços de implantação da infraestrutura de 
radiocomunicação, com fornecimento de cabeamento irradiante (caBo 
coaXial tiPo rGc-213) para atender às necessidades da SeGUP/
ditel, com a contratação direta da eMPreSa ProdePa - eMPreSa de 
tecNoloGia da iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo do eStado do Pará- 
ProdePa, inscrita no cNPJ: 05.059.613/001-18, pessoa jurídica de 
direito público interno, sediada a rodovia augusto Montenegro km 10, 
centro administrativo do estado, Belém, Pará 66.820-000, Br, inscrição 
estadual nº 15.217.088-4, telefones: (91) 3344-5220 - 3344-5307, 
e-mail: gne@prodepa.pa.gov.br, a qual apresentou o menor preço, valor 
global de r$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); tendo a empresa lP 
comercial ltda, cNPJ: 03.084.788/0001-50, localizada na tv. três de 
Maio, 1594, apresentado  proposta no valor de r$ 110.400,00 (cento 
e dez mil e quatrocentos reais); e a empresa  rádio PoiNt Serviços 
de telecomunicações ltda, cNPJ: 05.604.512/0001-80, localizada 
na av. Nazaré,532 Sala: 117, apresentado proposta no valor de r$ 
159.200,00  (cento e cinquenta e nove mil e duzentos reais).
fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUStificativa de diSPeNSa de licitaÇÃo: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 24, viii, da lei 8.666/93.
oBJeto: prestação de serviços de implantação da infraestrutura de 
radiocomunicação, com fornecimento de cabeamento irradiante (caBo 
coaXial tiPo rGc-213) para atender às necessidades da SeGUP/ditel.
valor: r$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
44.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamento das ações integradas de 
Segurança Pública.
Natureza: 339039 fontes: 0341.
ação: 231695 Pi: 1050008264c.
orNedadora reSPoNSável: reNata GUrGel SaNtoS BorGeS 
- diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de 
Segurança Pública - fiSP.
foro: Belém/Pa.
 Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.

Protocolo: 854294
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.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o Secretário de estado de Segurança Pública e defesa Social resolve 
ratificar, nos termos do artigo 26, da lei nº 8.666/93, observadas 
as alterações legais posteriores, a diSPeNSa de licitaÇÃo nº 01/2022 
– fiSP, fundamentada no art. 24, inciso viii, do referido diploma legal, 
tendo por objeto a  prestação de serviços de implantação da infraestrutura 
de radiocomunicação, com fornecimento de cabeamento irradiante (caBo 
coaXial tiPo rGc-213) para atender às necessidades da SeGUP/ditel, 
no valor de r$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).
Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.
UalaMe fialHo MacHado - Secretário de estado de Segurança Pública de 
defesa Social - SeGUP/Pa.

Protocolo: 854298
..

diÁria
.

Portaria Nº 1666/2022 –saGa
oBJetivo: À Serviço da SeGUP.
ProceSSo: 2022/1147896
fUNdaMeNto leGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-Sead
MUNicÍPio de oriGeM: BelÉM/Pa
deStiNo(S): BraSÍlia/df
PerÍodo: 12 à 15.09.2022
QUaNtidade de diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de 
pousada
Servidor (eS): 2° teN PM eUvaldo BeZerra raPoZo JÚNior, Mf: 
5938228-1
ordeNador: PaUlo roBerto doS SaNtoS liMa

Protocolo: 854309
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3051/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNte Geral da Policia Militar do eStado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso viii, da lei complementar 
estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no artigo 98, inciso viii 
e o 127, da lei estadual nº 5.251/1985, considerando o Memorando nº 
070/2022 – P1 de 14 de setembro de 2022 cópia da certidão de óbito, 
matricula nº 065623 01 55 2022 4 00031 153 0012271 15, expedida pelo 
cartório 1º ofício de tabelionato de Notas e de Protestos de títulos de 
ananindeua/Pa, do 2º SGt PM rG 24551 PaUlo reGiNaldo corrÊa 
BatiSta, expedida em 14 de setembro de 2022;(Pae Nº 2022/1186641).
reSolve:
art. 1º eXclUir do serviço ativo da PMPa, o 2º SGt PM rG 24551 PaUlo 
reGiNaldo corrÊa BatiSta, a contar de 01 de setembro de 2022, em 
virtude do seu falecimento.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 16 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 853853
Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 176/2022 – 
ccc: MaNter o MaJ QoPM rG 33452 rodriGo de araUJo reiS, como 
fiscal do contrato 031/2021-CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a TAM 
coMercio de PeÇaS e ServiÇoS de refriGeraÇÃo ltda-ePP; NoMear 
o 3° SGt PM rG 32500 leoNel alveS de MeNdoNÇa, em substituição 
a 2º SGt PM r/r rG 14200 Maria NeUSa doS SaNtoS teleS, como 
fiscal interino; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 16 de 
Setembro de 2022;SaNdro WaGNer de aNdrade do carMo – teN cel 
QoPM rG 27317; Sub diretor de aPoio loGÍStico da PMPa.

Protocolo: 854308
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 178/2022 – 
CCC: NOMEAR o MAJ QOPM RG 12939 MARCIO NEVES SILVA, como fiscal 
do contrato administrativo n.º 045/2022– ccc, celebrado entre a PMPa e 
a empresa Ja&r SolUÇÕeS iNteGradaS ltda-ePP.; cujo objeto destina-
se a ¨aquisição de capacetes motociclístico e equipamento de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na Atividade fim da PMPA¨; Registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.;SaNdro WaGNer de 
aNdrade do carMo – teN cel QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 854314
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 179/2022 – 
CCC: NOMEAR o MAJ QOPM RG 12939 MARCIO NEVES SILVA, como fiscal 
do contrato administrativo n.º 046/2022– ccc, celebrado entre a PMPa e 
a empresa PoteNZa coNfecÇÕeS e coMÉrcio eM Geral eireli.; cujo 
objeto destina-se a ̈ aquisição de capacetes motociclístico e equipamento de 

proteção individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) 
para atender o 28º BPM na Atividade fim da PMPA¨; Registre-se, publique-
se, cumpra-se; Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.;SaNdro WaGNer de 
aNdrade do carMo – teN cel QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 854316
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 177/2022 – 
CCC: NOMEAR o MAJ QOPM RG 12939 MARCIO NEVES SILVA, como fiscal 
do contrato administrativo n.º 044/2022– ccc, celebrado entre a PMPa 
e a empresa coMercial BraSil de ePi ltda.; cujo objeto destina-
se a ¨aquisição de capacetes motociclístico e equipamento de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na Atividade fim da PMPA¨; Registre-se, publique-se, 
cumpra-se; Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.;SaNdro WaGNer de 
aNdrade do carMo – teN cel QoPM rG 27317; Sub diretor de apoio 
logístico da PMPa.

Protocolo: 854312
Portaria Nº 050/2022 – 
DPCPM – Nomeação de comissão de fiscalização do Contrato Administrativo 
nº 009/2022-dPcPM. coMiSSÃo NoMeada: teN cel QoPM rG 27251 
MaUro SÉrGio da Silva MartiNS, 1º teN QoPM rG Mário JorGe 
NaSciMeNto MarQUeS e 1º teN QoPM rG 34735 delSoN teiXeira 
ferreira. oBJeto: “aquisição de equipamentos bloqueadorres de gravação 
ambiental”, com recursos oriundos do termo de execução descentralizada 
nº 001/2022, firmado entre a PMPA e o MPPA. Partes: PMPA e INFINITY 
Safe tecNoloGia eM SeGUraNÇa ltda, cNPJ 29.035.444/0001-44. 
Belém/Pa. 16/09/2022. JeaNderSoN da Silva Saraiva – teN cel QoPM 
– diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 854375
Portaria nº 048/2022 - 
dPcPM – MaJ QoPM rG 27316 BrUNo aNtÔNio vivacQUa alMeida, 
em substituição a MaJ QoPM rG 30341 SÂMara Pereira QUeiroZ como 
fiScal do termo de cooperação técnica e operacional com encargos n° 
009/2019, celebrado entre a Polícia Militar do Pará - PMPa e a Secretaria 
de estado de administração Penitenciária – SeaP. Belém/Pa, 13/09/2022. 
cel QoPM JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – comandante-Geral 
da PMPa.

Protocolo: 854109

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 443/22/di/dF, contida no doe nº 34.868 do 
dia 17/02/2022; 
onde lê-Se: Servidor: Sd PM Geraldo Bernardinho dos Santos Silva. leia-
se: Servidor: Sd PM Geraldo Bernardino dos Santos Silva. ordenador: cel 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra.
errata da Portaria Nº 4856/22/di/dF, contida no doe nº 35.108 
do dia 08/09/2022; 
onde Lê-se: Servidor: SGt PM felisbela dos reis carvalho de almeida. Leia-
se: Servidor: SGt PM felisbela dos reis carvalho almeida. ordenador: cel 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra.
errata da Portaria Nº 4910/22/di/dF, contida no doe nº 35.117 
do dia 16/09/2022; 
onde Lê-se: “Município de origem: Belém-Pa; destino: Brasilia-df”, 
“Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada” e “valor: 
r$1.498,14” . Leia-se: “Município de origem: Belém-Pa; destino: São 
Paulo-SP”, “Quantidade de diárias: 04 de alimentação, 03 de pousada e 04 
indenizações de transporte” e “valor: r$2.085,43”. ordenador: cel QoPM 
roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra.

Protocolo: 854317

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 046/2022-ccc/PMPa; 
eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de capacetes motociclísticos e equipamentos de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na atividade fim da PMPA, REF. ao Processo nº 
2022/159881, pregão 016/2022-cPl/PMPa, no valor total de r$ 38.400,00 
( trinta e oito mil e quatrocentos reais); data da assinatura: 16/09/2022; 
viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023; a deSPeSa coM eSte coNtrato 
ocorrerá: Programa: 1502– Segurança pública; ação: Projeto/atividade 
26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 
3.3.90.30 - Material de consumo; Plano interno: 1050008259c; fonte do 
recurso: 0101(recursos ordinário); empresa: PoteNZa coNfecÇÕeS e 
coMÉrcio eM Geral eireli.; inscrita no cNPJ Nº 17.039.110/0001-60; 
ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 854300
coNtrato adMiNistratiVo nº 045/2022-ccc/PMPa; 
eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de capacetes motociclísticos e equipamentos de proteção individual 
(joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para atender o 28º 
BPM na atividade fim da PMPA, REF. ao Processo nº 2022/159881, pregão 
016/2022-cPl/PMPa, no valor total de r$ 279.099,60 (duzentos e setenta 
e nove mil, noventa e nove reais e sessenta centavos); data da assinatura: 
16/09/2022; viGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023; a deSPeSa coM 
eSte coNtrato ocorrerá: Programa: 1502– Segurança pública; 
ação: Projeto/atividade 26/8259 – realização de Policiamento ostensivo; 
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Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de consumo; Plano interno: 
1050008259c; fonte do recurso: 0101(recursos ordinário); empresa: 
Ja&r – SolUÇÕeS ltda-ePP.; inscrita no cNPJ Nº 06.321.283/0001-50; 
; ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 854297
coNtrato adMiNistratiVo nº 044/2022-ccc/PMPa; 
eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente contrato tem como objeto a 
aquisição de capacetes motociclísticos e equipamentos de proteção 
individual (joelheiras, cotoveleiras, luvas e botas motociclísticas) para 
atender o 28º BPM na atividade fim da PMPA, REF. ao Processo nº 
2022/159881, pregão 016/2022-cPl/PMPa, no valor total de r$ 51.998,40 
(cinquenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta 
centavos); data da assinatura: 16/09/2022; viGÊNcia: 16/09/2022 a 
15/09/2023; a deSPeSa coM eSte coNtrato ocorrerá: Programa: 
1502– Segurança pública; ação: Projeto/atividade 26/8259 – realização 
de Policiamento ostensivo; Natureza da despesa: 3.3.90.30 - Material de 
consumo; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 0101(recursos 
ordinário); empresa: coMercial BraSil de ePi ltda.; inscrita no 
cNPJ Nº 11.509.243/0001-76; inscrição estadual nº 001544543.00-14; 
ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 854293
coNtrato adM Nº 010/2022 – dPcPM. 
oBJeto: aquisição de munições para repor o estoque do almoxarifado 
central para atender as necessidades desta PMPa. valor total: r$ 
352.260,00. data de aSSiNatUra: 14/09/2022. viGÊNcia: 14/09/2022 
a 13/09/2023. dotaÇÃo orÇaMeNtária: Programa: 1494 - defesa 
da Sociedade e Garantia de direito; ação (Projeto/atividade): 8760 
- Governança e Gestão; Natureza de despesa: 3.3.90.30 – Material de 
consumo; Plano interno: 1000198760c; fonte de recurso: 0301 – 
recursos ordinários. eMPreSa: coMPaNHia BraSileira de cartUcHoS, 
cNPJ 57.494.031/0001-63. ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa 
JÚNior – cel QoPM – comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 854115
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 030/2022 – dl/PMPa. Órgão: PolÍcia Militar 
do Pará. objeto: “escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de equipamentos (Notebook, drone e rastreador via satélite) para o 
12º Batalhão de Policia Militar, conforme quantidades, especificações e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 30/09/2022, às 10h00 (horário de Brasília). local: 
www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. edital se encontra 
disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras 
. Belém-Pa, 16 de setembro de 2022. iZaBel criStiNa cardoSo coSta 
MoNteiro – MaJ QoPM rG 35518 - PreGoeira

Protocolo: 854345
aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 30/2022 – dl/PMPa. Órgão: PolÍcia Militar do 
Pará. objeto: é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de 
equipamentos para o 12º Batalhão de Polícia Militar do estado do Pará, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas 
neste instrumento.
data e hora de abertura: 29/09/2022, às 10h00 (horário de Brasília). 
local: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. edital se 
encontra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras. Belém-Pa, 16 de setembro de 2022. JacQUeliNe da triNdade 
SaNtiaGo - MaJ QoPM rG 35.498 – PreGoeira

Protocolo: 854029
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N° 001/2022
Processo Pae nº 2022/758101
ParteS: o eStado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Polícia Militar do Pará, cNPJ 05.054.994/0001-42 e a 
empresa PreScoM coMercio e ServiÇoS de coNStrUÇÃo civil ltda, 
cNPJ 05.210.095/0001 - 91.
oBJeto: contratação de empresa de engenharia especializada, instalação 
de 1 (uma) subestação trifásico de 150 kva, 13,8kv-127v/220v, 60Hz, 
para o complexo operacional da PMPa.
da fUNdaMeNtaÇÃo leGal e JUStificativa de diSPeNSa de 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, iv da lei 
nº 8.666/93, considerando o caráter emergencial da referida contratação, 
corroborado pelo Parecer Jurídico nº 054/2021/coNJUr/PMPa.
valor: r$ 63.357,67 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos).
recUrSoS orÇaMeNtárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; 
ação (projeto/atividade): 8839 – realização de Missões especiais de 
alta complexidade; Natureza da despesa: 44.90.39 - outros serviços 
de terceiros - pessoa jurídica; Pi:1050008839e; fonte do recurso: 0101 
(recurso ordinário).
ordeNador reSPoNSável: JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior
 foro: Belém – Pa.
 data: 16 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 854347

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Comandante-Geral da PMPA, resolve ratificar o Termo de Dispensa de 
licitação nº 001/2022 – dl/PMPa, Processo Pae nº 2022/758101, para 
contratação de empresa de engenharia especializada, instalação de 1 
(uma) subestação trifásico de 150 kva, 13,8kv-127v/220v, 60Hz, para o 
complexo operacional da PMPa.
valor: r$ 63.357,67 (sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta e sete centavos).
Belém – Pa, 16 de setembro de 2022
JoSÉ dilSoN Melo de SoUZa JÚNior – cel QoPM rG 18044
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 854357

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4931/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: oriximiná-Pa; Período: 06 
a 13/06/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousa-
da; Servidores: cB PM Johnny da Silva Gualberto; cPf: 743.131.692-53; 
valor: r$1.772,40. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4932/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 08 a 
16/08/2022; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 08 de pousada; 
Servidores: SGt PM Jonhy cleber ribeiro de lima; cPf: 480.244.812-00 ; 
valor: r$1.978,20. cB PM Maurício corrêa dos Santos; cPf: 770.380.372-
34; valor: r$1.899,00. cB PM antonio Severo de Sousa filho; cPf: 
886.097.822-04; Valor: R$1.899,00. SD PM Ândrio Bonfim Ferreira; CPF: 
020.622.012-06; valor: r$1.899,00. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 854370
Portaria Nº4923/22/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Salvaterra-Pa; destino: Santo antônio do tauá-
Pa; Período: 14 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção e 02 de pousada; Servidores: cel PM Josimar leão Queiroz; cPf: 
440.367.362-72; valor: r$395,64. SGt PM douglas oliveira da Silva; cPf: 
452.119.812-00; valor: r$261,12. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4924/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fU NdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: afuá-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 06 a 
08/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Jeogenys Salazar de almeida; cPf: 782.275.342-87; 
valor: r$633,04. Sd PM Brenno Jorge fonseca Garcia; cPf: 964.325.602-
25; valor: r$506,40. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoU-
lHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4925/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Paulo-SP; Período: 21 a 
23/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 02 de pousada e 
03 indenizações de transporte; Servidores: cel PM Sérgio ricardo Neves 
de almeida; cPf: 283.458.862-72; valor: r$1.501,65. ordeNador: cel 
QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4926/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: São Paulo-SP; Período: 15 a 
17/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação, 02 de pousada 
e 03 indenizações de transporte; Servidores: cel PM Ubirajara Magela 
de Sousa falcão; cPf: 430.803.752-20; valor: r$1.501,65. ordeNador: 
cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4927/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: dom eliseu-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 12 a 19/09/2022; 
Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 07 de pousada; Servidores: MaJ PM 
ibsen loureiro de lima; cPf: 714.342.162-68; valor: r$2.215,64. ordeNa-
dor: cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4928/22/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 09 a 
19/09/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousa-
da; Servidores: teN cel PM daniel carvalho Neves; cPf: 424.797.462-
91; valor: r$3.165,20. cB PM Marcelle lorena figueira Noronha; cPf: 
016.809.952-78; valor: r$2.532,00. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4929/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: altamira-Pa; destino: Uruará-Pa; Período: 08 a 10/09/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
cB PM Gilson leitão da Silva; cPf: 000.077.932-60; valor: r$633,00. cB PM 
célio roberto dos Santos; cPf: 021.970.781-27; valor: r$633,00. orde-
Nador: cel QoPM roBiNSoN aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4930/22/di/dF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMeNto leGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: itaituba-Pa; destino: Jacareacanga-Pa; Período: 22 
a 26/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousa-
da; Servidores: SGt PM fabiano Pereira Sardinha; cPf: 654.823.442-15; 
valor: r$1.186,92. cB PM Naiana camargo crelier; cPf: 935.675.452-72; 
valor: r$1.139,40. cB PM flávio viana de almeida; cPf: 001.242.052-
24; valor: r$1.139,40. cB PM Herivelton fernandes Marques; cPf: 
880.985.832-87 ; valor: r$1.139,40. ordeNador: cel QoPM roBiNSoN 
aUGUSto BoUlHoSa BeZerra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 854276

t.
.

torNar seM eFeito
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo – seM Feito
torno sem efeito os termos da Portaria Nº 987/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doe nº 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de HYGSoN da Silva rodriGUeS, 2º teN PM, Mf: 57173938/2, 
por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
torno sem efeito os termos da Portaria Nº 902/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doe nº 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de raiMUNdo NoNato de araUJo MiraNda Jr., teN cel PM, 
Mf:5774063/1, por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
torno sem efeito os termos da Portaria Nº 929/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doe nº 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de eltoN riBeiro doS SaNtoS, caP PM, Mf 57221768/1, por 
ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
torno sem efeito os termos da Portaria Nº 935/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doe nº 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de eltoN riBeiro doS SaNtoS, caP PM, Mf 57221768/1, por 
ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
torno sem efeito os termos da Portaria Nº 1062/2022-df- SUP fUNdoS, 
publicada no doe nº 35.108 de 08/09/2022 que autorizou o pagamento 
em nome de iSaQUe coSta rodriGUeS, teN cel QoPM, Mf:56207832, 
por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 854180

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato/ Nota de eMPeNHo 
2022Ne15281; valor total: r$ 7.009,20; oBJeto: “Provimento 
de curso de capacitação a policiais militares na área de licitações 
públicas”; recUrSo: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação(Projeto/
atividade): 8832 – capacitação dos agentes de Segurança Pública; 
Natureza da despesa: 3.3.90.39.22 – outros Serviços de terceiros – 
Pessoa Jurídica - exposições, congressos e conferências; Plano interno: 
1050008832c; fonte do recurso: 0106 e/ou 0306 (recursos Provenientes 
de transferência – convênios e outros). eMPreSa: orZil coNSUltoria 
ltda (cNPJ: 08.942.423/0001-32); ordeNador: JoSÉ dilSoN Melo de 
SoUZa JÚNior – cel QoPM - comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 854157

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo doe nº 34.905, pág.75, de 24/03/2022, 
Protocolo: 775737
onde se Lê: até o limite de dotação orçamentaria, com despreendimento 
mensal, por demanda.
Leia-se: até o limite de r$ 2.373.000,00 (dois milhões, e trezentos e 
setenta e três Mil reais), com despreendimento por demanda.
ordenador: raul Zênio Gentil Silva – cel QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 854131

errata da PUBLicaÇÃo doe nº 34.659, pág.69-70, de 
05/08/2021, Protocolo: 688219
onde se Lê: até o limite de dotação orçamentaria, com despreendimento 
por demanda.
Leia-se: até o limite de r$ 2.100.000,00 (dois milhões, e cem Mil reais), 
com despreendimento por demanda.
ordenador: raul Zênio Gentil Silva – cel QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 854118
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
contrato n°001/2022 - ortoiMPlaNteS clÍNicaS odoNtolÓGicaS 
ltda (arte oral odoNtoloGia avaNÇada)
objeto: alteração da conta Bancária da empresa.
data da assinatura: 16/09/2022
contratada: ortoiMPlaNteS clÍNicaS odoNtolÓGicaS ltda (arte 
oral odoNtoloGia avaNÇada)
ordenador: raiMUNdo aQUiNo de SoUZa diaS - cel QoPM r/r rG 12699
diretor do fUNSaU

Protocolo: 854123

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 064/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 quadrimestre 
de 2022 no estado do Pará;
reSolve:
art. 1º – conceder o Benefício eventual do ProGraMa recoMeÇar/
caPitÃo PoÇo, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZeNtoS 
e doZe reaiS), por família que foi cadastrada pela coordenadoria estadual 
de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiário, encaminhado 
pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 1.212,00 
(UM Mil, dUZeNtoS e doZe reaiS) para 01 família cadastrada.

ord NoMe cPF VaLor
1 claUdielSoN doS SaNtoS SoUSa 023.721.442-35 r$1.212,00

valor total r$1.212,00

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: 854179

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°169/iN/coNtrato, de 14 de seteMBro 
de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2022/1148488
contrato n°: 126/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMael JÚNior PaNtoJa da Silva, Mf: 
57218552-1 fiscal Suplente do contrato: 3º SGt BM roGÉrio da cUNHa 
Brito, Mf: 54185276-1
objeto: a aquisição de 24 (vinte e quatro) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município Bom Jesus do Tocantins - PA, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação 
de emergência.
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valor:  r$ 6.271,68 (Seis mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e 
oito centavos).
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: diStriBUidora BorGeS aliMeNtoS ltda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cel QoBM.

Protocolo: 853900
eXtrato da Portaria N°169/iN/coNtrato, de 14 de seteMBro 
de 2022
exercício: 2022
Processo nº: 2022/843821
contrato n°: 125/2022
fiscal do contrato: cB BM iSMael JÚNior PaNtoJa da Silva, Mf: 
57218552-1
fiscal Suplente do contrato: 3º SGt BM roGÉrio da cUNHa Brito, Mf: 
54185276-1
objeto: a aquisição de 800 (oitocentos) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Prainha-PA, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de emergência.
valor:  r$ 209.056,00 (duzentos e nove mil e cinquenta e seis reais).
vigência: esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência 
até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: diStriBUidora BorGeS aliMeNtoS ltda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cel QoBM.

Protocolo: 853999

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 125/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 800 (oitocentos) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município de Prainha-PA, o qual solicita 
ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação de emergência, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação 
de emergência.
origem: PreGÃo eletrÔNico N° 023/2021 SrP / ata de reGiStro de 
PreÇo N° 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/843821.
data da assinatura:  14/09/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
valor Global: 209.056,00 (duzentos e nove mil e cinquenta e seis reais).
vigência: 14/09/2022 atÉ  14/09/2023
contratada: diStriBUidora BorGeS aliMeNtoS ltda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cel QoBM

Protocolo: 853998
eXtrato do coNtrato Nº: 126/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: a aquisição de 24 (vinte e quatro) cestas de ajuda humanitária, a 
fim de realizar ação de resposta ao município Bom Jesus do Tocantins - PA, 
o qual solicita ajuda humanitária, em virtude de decretação de Situação 
de emergência.
origem: PreGÃo eletrifico N° 023/2021 SrP / ata de reGiStro de 
PreÇo Nº 003/2021 – cBMPa e Processo administrativo N° 2022/1148488.
data da assinatura: 14/09/2022
funcional Programática: 06.182.1502.8828
Natureza da despesa: 339030
fonte: 0101000000
valor Global: r$ 6.271,68 (Seis mil, duzentos e setenta e um reais e 
sessenta e oito
centavos).
vigência: 14/09/2022 atÉ 14/09/2023
contratada: diStriBUidora BorGeS aliMeNtoS ltda
cNPJ: 42.292.712/0001-71
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cel QoBM

Protocolo: 853899
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
termo aditivo 2. contrato: 021/2019-Pc/Pa.
Partes: Polícia civil do estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-
06 e MedeiroS f5 HoldiNG iNveStiMeNtoS ltda, cNPJ n° 
33.962.455/0001-47. objeto: Prorrogação de prazo de vigência 
por mais 12 meses e reajuste pelo iGP-M acumulado nos últimos 
12 meses. data da assinatura: 16/09/2022. vigência: 16/09/2022 
à 16/09/2023. valor: r$57.878,47 mês. orçamento: Programa 

de trabalho, Natureza da despesa, fonte de recurso e origem do 
recurso. 40101.06.181.1502.8266.339039.0101-estadual. Processo nº 
2022/857927. contratado: MedeiroS f5 HoldiNG iNveStiMeNtoS 
ltda. endereço: rua José Bonifácio s/n°, sala a, Bairro: centro, ceP 
68.685-000, concórdia do Pará/Pa. ordenadora responsável: aNa 
MicHelle GoNÇalveS SoareS ZaGalo. chefe de Gabinete do delegado 
Geral da Polícia civil.

Protocolo: 853966
terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 1. contrato: 001/2022. Partes: Polícia civil do estado 
do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. NacioNal coNStrUÇÕeS & 
SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. CNPJ nº 02.934.270/0001-03. Classificação 
do objeto: acréscimo de 25% no valor do contrato. valor: r$ 553.961,52. 
data da assinatura: 16/09/2022. vigência: a partir da assinatura até 
05/01/2023. orçamento: funcional Programática elemento de despesa 
fonte de recurso origem do recurso. 40101.06.122.1297.8338.339
039.0101. estadual. Proc. nº 2022/755680. contratado: NacioNal 
coNStrUÇÕeS & ServiÇoS tÉcNicoS eireli. endereço: travessa 
angustura, nº 822, Bairro: Sacramenta, tel: (91) 3224-4443, Belém/Pa. 
ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete do 
delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 853881

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº. 2022/929492
PreGÃo Nº. 025/2022
a delegada aNa MicHelle GoNÇalveS SoareS ZaGalo, de acordo 
com os Poderes delegados pelo delegado Geral da Polícia civil, del. 
Walter resende de almeida, na Portaria nº. 182/2020-dG/Pc-Pa, de 
28 de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, 
nº. 34.394, de 04 de novembro de 2020, considerando o resultado das 
propostas financeiras do pregão nº. 025/2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
de áGUa MiNeral NatUral e tudo mais que consta do referido processo, 
resolve HOMOLOGAR o certame, nos termos e para os fins e efeitos do art. 
9º, inciso v, do decreto estadual nº. 534, de 04 de fevereiro de 2020, as 
empresas abaixo especificadas:
iteM: 01
vida diStriBUidora BeBidaS eireli – Me
cNPJ: 19.142.862/0001-87
end.: Br316, KM 26, S/N – B/caJUeiro.
cidade: Benevides/Pa, ceP: 68.795-000, foNe: (092) 9.8204-4422
item 01:
valor Unitário: r$ 6,23 (seis reais e vinte e três centavos)
valor Global: r$ 59.808,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oito reais)
total do fornecedor: r$ 59.808,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e 
oito reais)
Belém, 14 de setembro de 2022.
aNa MicHelle GoNÇalveS SoareS ZaGalo
delegada de Polícia civil
ordeNadora de deSPeSaS

Protocolo: 853955

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 598/2022-GaB/cGPc/diVersos de 15/09/2022
coNSideraNdo: a solicitação da lavra da exma. delegada Maria do 
Socorro vieira MarQUeS, presidente da aai nº 172/2022-GaB/cGPc, 
de 03/05/2022, contida na solicitação de 15/09/2022, na qual solicita a 
eXclUSÃo do nome do servidor W.v.M.f., mat. nº 57175587, face inexistir 
indícios de transgressão disciplinar, da Portaria inaugural;
reSolve: determinar a eXclUSÃo do nome do servidor W.v.M.f., mat. nº 
57175587, da Portaria inaugural.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
ÂNGela dalila cUNHa Prado
corregedora-Geral da Polícia civil em exercício

Protocolo: 853945
eXtrato de acordo
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 053/2021-Pce/PMca
Partes: Polícia civil do estado do Pará cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a 
Prefeitura Municipal de Santa luzia do Pará/Pa, cNPJ nº 63.887.848/0001-
02. Classificação do Objeto: Cooperação mútua entre as partes, visando 
dar apoio às atividades da Polícia Civil, especificamente aos serviços para 
emissão de carteira de identidade aos cidadãos residentes no município 
de Santa luzia do Pará/Pa. vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
da data da publicação. foro: Belém-Pa. data da assinatura: 16/09/2021. 
Processo nº 2022/799377. Prefeito: adamor aires de oliveira. Prefeito de 
Santa luzia do Pará/Pa. endereço: avenida castelo Branco, s/nº, Bairro: 
centro, ceP: 68.664-000, Santa luzia do Pará/Pa. ordenador: Walter 
resende de almeida. delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 853852
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..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

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.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se,
dr. celSo da Silva MaScareNHaS
Portaria n°. 1246/ 2022 
Maria do Socorro de JeSUS oliveira de alMeida
MatrÍcUla: 3228843/2 
carGo: Perito criminal
cidade: SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PerÍodo: 14/07/2022 a 18/07/2022 
oBJetivo: ParticiPar de Pericia.
dr. celSo da Silva MaScareNHaS
Portaria n°. 1545/ 2022 
doUGlaS vidal diaS
MatrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar técnico de Perícias
HercUlaNo de fiGUeiredo MarÇal 
MatrÍcUla: 57225362 
carGo: Perito criminal
NilSoN MeSQUita diaS 
MatrÍcUla: 57195133/1
carGo: Motorista
cidade: aBaetetUBa - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PerÍodo: 29/08/2022 a 04/09/2022 
oBJetivo: realiZar PerÍciaS eXterNaS.
dr. celSo da Silva MaScareNHaS
Portaria n°. 1658/ 2022
edNa do Socorro ferreira daMoUS 
MatrÍcUla: 5233054/1 
carGo: Perito criminal
JoSÉ roBerto fariaS de oliveira
MatrÍcUla: 72389/1 
carGo: agente de artes Práticas
cidade: MaraBá - Pa
diáriaS: 21 1/2 (vinte e uma e meia) PerÍodo: 24/08/2022 a 14/09/2022 
oBJetivo: realiZar PerÍcia.
dr. celSo da Silva MaScareNHaS

Protocolo: 854001
Portaria n°. 1825/ 2022
NilSoN alMeida de SoUSa filHo 
MatrÍcUla: 5932680 
carGo: Gerente
cidade: BraSilia/df
diária: 02 1/2 (duas e meia) PerÍodo: 07/09/2022 a 09/09/2022 
oBJetivo: realizar visita tecnica.
dr. celSo da Silva MaScareNHaS

Protocolo: 854003
Portaria n°. 1859/ 2022 
roSaNa criStiaNe da Silva MoNteiro
MatrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidade: aBaetetUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PerÍodo: 10/09/2022 a 11/09/2022 
oBJetivo: realiZar PerÍcia.
dr. celSo da Silva MaScareNHaS
Portaria n°. 1686/ 2022 
Marcel lUiZ rodriGUeS ferreira 
MatrÍcUla: 57192864 
carGo: Perito criminal
cidade: tUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PerÍodo: 31/08/2022 a 10/09/2022 
OBJETIVO: ficar a disposição.
dr. celSo da Silva MaScareNHaS

Protocolo: 854106

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria n° 240 de 06 de setembro de 2022 – daF/PcP*
o diretor adMiNiStrativo e fiNaNceiro usando das atribuições 
legais conferidas através da Portaria n° 036/19 de 17.01.2019 – GaB/dG 
– Publicada no doe n° 33.784 de 18.01.2019.
coNSideraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, o processo: 2021/1294583 e ainda o laudo Médico n°: 93162 de 
18 de agosto de 2022;

r e S o l v e:
i - revogar a Portaria n° 223/2022, datada de 25.08.2022, publicada no 
d.o.e 35.100, de 01.09.2022;
ii - coNceder readaptação funcional provisória ao servidor BreNo 
vieGaS daNtaS MartiNS id. funcional nº 57217750/2 ocupante 
do cargo de auxiliar técnico de perícias, lo tado no instituto de 
criminalística, 180 (cento e oitenta) dias, no período de 18 de agosto de 
2022 a 13 de fevereiro de 2023.
reGiStre - Se e cUMPra-Se
Polícia Científica do Pará, 06 de Setembro de 2022.
edvaldo rodriGUeS de caStro
diretor administrativo e financeiro
*republicado por ter saido com incorreções no doe do dia 
16.09.2022 Nº 35.117.

Protocolo: 853848

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3976/2022-daF/cGP, de 16 de setembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito 
do estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas, e,
coNSideraNdo a solicitação constante do Memorando nº 216/2022, 
datado de 05/09/2022, protocolado sob o nº 2022/1139446,
r e S o l v e:
coNceder ao servidor Manuela ramos torres, vistoriadora, matrícula 
54197780 /3, lotada na ciretraN “B” de Jacundá, quinze (15) dias de 
fÉriaS, no período de 19.12.2022 a 02.01.2023, referentes ao exercício 
19.04.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 19/12/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3975/2022-daF/cGP, de 16 de setembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito 
do estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas, e,
coNSideraNdo a solicitação constante do Memorando nº 216/2022, 
datado de 05/09/2022, protocolado sob o nº 2022/1139446,
r e S o l v e:
coNceder ao servidor Manuela ramos torres, vistoriadora, matrícula 
54197780 /3, lotada na ciretraN “B” de Jacundá, quinze (15) dias de 
fÉriaS, no período de 03.10.2022 a 17.10.2022, referentes ao exercício 
19.04.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/10/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3720/2022-daF/cGP, de 30 de agosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito 
do estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas, e,
coNSideraNdo os termos constantes no Processo 2022/1085672, 
reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença Prêmio,
r e S o l v e:
coNceder à servidora lUci eNe Xavier aBdoN, assistente de 
adminstração, matrícula 3265790/1, 120 (cento e vinte) dias, de licença 
Prêmio, no período de 27/05 a 23/09/2022, referentes aos triênios 
1997/2000 (60 dias) e 21.06.2003/2006 (60 dias) , de acordo com a lei 
nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 27/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3714/2022-daF/cGP, Belém, 30 de agosto de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito 
do estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas,
r e S o l v e:
retificar na Portaria 3262/2022-daf/cGP, o período concessivo de 
fÉriaS à servidora lUci eNe Xavier aBdoN, assistente de administração, 
matrícula 3265790/1, lotada no Posto estação cidadania do Shopping 
Pátio Belém, onde se lê 08.09 a 07.10.2022, leia-se 26.09 a 25.10.2022, 
referentes ao exercício 12.07.2021/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Protocolo: 853957
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Portaria Nº 3706/2022 – dG/cccLiN, 29 de agosto de 2022.
a diretora-Geral do departamento de trânsito do estado do Pará – detraN/
Pa, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da lei 9.503 de 23 
de Setembro de 1997, que instituiu o código de trânsito Brasileiro.
considerando o teor da Portaria nº011/2020 do detraN/Pa que 
regulamenta o credenciamento de clínicas Médicas e Psicológicas para 
realização de exames de aptidão física e Mental e avaliação Psicológicas 
em candidatos à obtenção de carteira Nacional de Habilitação – cNH, bem 
como as resoluções dos conselhos federais de Medicina e Psicologia.
considerando que o requerimento foi autuado e processado consoante 
os preceitos da Portaria nº011/2020-detraN, e que a requerente – 
clÍNica reGioNal de MediciNa e PSicoloGia do tráfeGo eireli-
ePP (crMt) - caMetá comprovando o cumprimento dos requisitos legais 
para renovação de seu credenciamento conforme Parecer técnico da 
coordenadoria do Núcleo de controle interno deste departamento.
r e S o l v e:
i – reNovar o credenciamento pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar de 25/09/2022 a 24/09/2024, da clÍNica reGioNal 
de MediciNa e PSicoloGia do tráfeGo eireli-ePP (crMt) – 
caMetá, cNPJ 83.576.330/0001-57, localizada na avenida conêgo 
Siqueira nº 2346 – Bairro – Santa Maria, ceP 68400-00 – cametá - 
Pará, sob a responsabilidade administrativa de albeniz Martins e Silva, 
responsabilidade técnica Médica de italo antunes frança Barbosa e 
responsabilidade técnica Psicológica de ana Karla trindade lima.
ii – À comissão de credenciamento de clínicas/cccliN, para que adotem 
as providencias para o pleno cumprimento do Presente ato.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se
renata Mirella freitas Guimarães de Sousa coelho
diretora-Geral/detraN-Pa

Protocolo: 854162
.

errata
.

errata
Protocolo da publicação: 846746
EXTRATO DO CONTRATO N° 09/2022, publicado no Diário Oficial do Estado 
do Pará nº 35098 edição de 31/08/2022.
onde se lê:
viGÊNcia: início: 29/08/2022 término: 28/08/2022
Leia-se:
viGÊNcia: início: 29/08/2022 término: 28/08/2023

Protocolo: 854363
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

errata
Protocolo da publicação: 742464
eXtrato do 1º terMo aditivo ao coNtrato N° 39/2020, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.797 edição de 15/12/2021.
onde se lê:
viGÊNcia: início: 08/12/2020 término: 07/12/2021
Leia-se:
viGÊNcia: início: 08/12/2021 término: 07/12/2022

Protocolo: 854344
..

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3864/2022-daF/cGP, de 08/09/2022
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 2022/1110471;
reSolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor luis 
Paulo castro Jofre, matrícula nº 5964052/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
40,00 (QUARENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas transporte 
na viagem para o município de rondon do Pará.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 40,00
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 3943/2022-daF/cGP, de 13/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará- detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSideraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1092549;
reSolve:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
viviane Mota Ungaratti, matrícula nº 5947123/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir algumas 
necessidades da ciretran de Jacundá.

art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-detraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853962
.

diÁria
.

Portaria nº 3904/2022-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 diária constante no Processo 
nº 2022/1144592;
r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 18/09 à 01/10/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dto, em especial para atender 
ao longo do trecho (Km-0 e KM-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391/1

fábio rodrigo Braga Santiago 57197560/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3929/2022-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 diária constante no Processo 
nº 2022/1155469;
r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de trÊS e Meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de TAILÂNDIA – 10/09 a 13/09/2022, a fim de prover 
monitoramento dos serviços e sistemas eletrônicos do detran em tempo 
integral durante a itinerante de 2ª e 3ª fases no referido município.

NoMe MatricULa
Pricila Karen Mucelin chaves 57194730/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3930/2022-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 diária constante no Processo 
nº 2022/1146102;
r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de dUaS e Meia (02 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de São Geraldo do araguaia para os municípios de MaraBá – 23/09/2022 
– 30/09/2022 – 07/10/2022 – 10/10/2022 – 21/10/2022, a fim de tratar 
de assuntos de interesse do detraN na ciretraN de Marabá.

NoMe MatricULa
Mauro da Silva feitosa 5967096/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3931/2022-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 diária constante no Processo 
nº 2022/1148943;
r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de QUatro e Meia (04 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Itaituba para os municípios de BELÉM – 26/09 a 30/09/2022, a fim de 
realizar troca de viatura e tratar de assuntos da ciretraN de itaituba no 
referido município.

NoMe MatricULa
vanderlândio Bispo de Sena 57201803/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3942/2022-daF/cgp, de 13/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2022/1153291;
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r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de vinte uma e meia (21 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Bragança – 07 à 13/10/2022, capanema – 
14 à 20/10/2022, Salinópolis/Belém – 21 à 28/10/2022, a fim de prestar 
suporte operacional, referente a área de atuação da GeoSe, à equipe do 
coordenador durante o período nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
alcides rodrigues vilhena 37528441/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3951/2022-daF/cgp, de 13/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do estado do Pará-detraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSideraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Processo 
nº 2022/1163147;
r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de almieirim/Monte dourado no período de 10 à 13/10/2022, a 
fim de realização de autos e diligências na Ciretran do referido municipio, 
afim de instruir processo administrativo disciplinar.

NoMe MatricULa
fernando Zanuto ferrari 57175882/2

Geórgia oliari toso 80845450/1
Jaime de Sousa furtado 3263495/1

Maurício José facundo conceição 5149584/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3955/2022-daF/cgp, de 14/09/2022
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 diária constante no Processo 
nº 2022/1170432;
r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de viNte e Sete (27) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de doM eliSeU/BelÉM – 19/09 a 30/09/2022, 
BRAGANÇA/BELÉM – 03/10 a 18/10/2022, a fim de realizar vistoria técnica 
e administrativa nas ciretraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
cristovam rodrigues corrêa 5961958/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3957/2022-daF/cgp, de 14/09/2022
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 diária constante no Processo 
nº 2022/1164715;
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 os municípios de ITUPIRANGA – 16/09 a 21/09/2022, a fim 
de realizar atendimento de habilitação durante a banca itinerante de 1º 
fase na cNH no referido município.

NoMe MatricULa
fernando Jorge do carmo 55588473/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3958/2022-daF/cgp, de 14/09/2022
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 diária constante no Processo 
nº 2022/1164248;
r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de trÊS e Meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Marabá 
para os municípios de JACUNDÁ – 23/09 a 26/09/2022, a fim de prestarem 
serviços de avaliador de exames práticos de cNH na 3ª fase da banca 
itinerante no referido município.

NoMe MatricULa
luís carlos cruz Bezerra 5117410/4

Wellington de Souza costa 57201809/1

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3956/2022-daF/cgp, de 14/09/2022
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 diária constante no Processo 
nº 2022/1171223;

r e S o l v e:
aUtoriZar o pagamento de catorZe e Meia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Marabá para os municípios de eldorado doS caraJáS – 23/09 a 
07/10/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em 
operações de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da 
dto no referido municipio.

NoMe MatricULa
antonio Gilberto alves da costa 57201651/1

dennis de lima duarte 5958558/1
Genival alves de Sousa 5868157/3

Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 5949907/2
rodrigo Serra dos Santos 4220010/2

lUiZ PaUlo Melo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 853956
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1261/2022-cGP/seaP   
Belém-Pa, 16 de setembro de 2022.
o corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
reSolve:
art. 1º - torNar SeM efeito a Portaria nº 1778/2021-cGP/SeaP, de 
15/12/2021, publicada no doe nº 34.801, de 17/12/2021, a qual instaurou 
a Sindicância administrativa investigativa nº 6578/2021-cGP/SeaP, em 
função do Processo administrativo disciplinar nº 7057/2022-cGP/SeaP 
apurar o mesmo objeto.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
reNato NUNeS valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 854062
Portaria Nº 1263/2022-cGP/seaP   
Belém-Pa, 16 de setembro de 2022.
o corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
reSolve:
art. 1º - torNar SeM efeito as Portarias nº 0610/2022-cGP/SeaP, de 
04/05/2022, publicada no doe nº 34.965, de 10/05/2022, a qual instaurou 
a Sindicância administrativa investigativa nº 6938/2022-cGP/SeaP, em 
função do Processo administrativo disciplinar nº 7054/2022-cGP/SeaP 
apurar o mesmo objeto.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
reNato NUNeS valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 854070
Portaria Nº 1262/2022-cGP/seaP   
Belém-Pa, 16 de setembro de 2022
o corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
reSolve:
art. 1º - torNar SeM efeito as Portarias nº 0233/2022-cGP/SeaP, de 
22/02/2022, publicada no doe nº 34.887, de 10/03/2022, a qual instaurou 
a Sindicância administrativa investigativa nº 6765/2022-cGP/SeaP, em 
função do Processo administrativo disciplinar nº 7054/2022-cGP/SeaP 
apurar o mesmo objeto.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
reNato NUNeS valle
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 854067
.

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: WalMar de SoUSa GoMeS
Matrícula: 5946359/2 – aGeNte PeNiteNciário
ordeNador: Marco aNtoNio SirotHeaU correa rodriGUeS
Secretário de estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 854311
.

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº 2561/2022 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 16 de seteMBro de 2022.
o diretor de GeStÃo de PeSSoaS, no uso de suas atribuições legais,
reSolve:
coNceder, 180 (cento e oitenta) dias de liceNÇa MaterNidade à 
servidora daNiella de oliveira BarBoSa SaNtoS, téc. em Gestão 
Penitenciária – Serviço Social, Matrícula 5952524/1, no período de 
08/09/2022 a 06/03/2023.
lUiZ ferNaNdo PaeS de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854307
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LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº 2560/2022 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 16 de seteMBro de 2022.
o diretor de GeStÃo de PeSSoaS, no uso de suas atribuições legais,
reSolve:
coNceder, 180 (cento e oitenta) dias de liceNÇa MaterNidade à 
servidora eriKa Patricia da Silva Silva, agente Penitenciário, Matrícula 
5954612/1, no período de 12/09/2022 a 10/03/2023.
lUiZ ferNaNdo PaeS de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854303

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00620/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5195365; SaNdro MaUro Silva coSta; MotoriSta; Período: 
17/08/2022 a 17/08/2022 origem: MaritUBa; destino: oUrÉM; objetivo: 
coNdUZir vtr coM PPl Para ParticiPar de SeSSÃo do triBUNal do 
JUri.; diária(s): 1 diária (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854353
diÁria
Portaria Nº: 00625/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57201115; Silvio liMa veloSo; aUXiliar oPeracioNal; Período: 
12/09/2022 a 24/09/2022 origem: BelÉM; destino: MaraBá; objetivo: Nenhum 
objetivo encontrado diária(s): 12 e ½ (doze diárias e meia);
57192891; fraNciSco Xavier vaScoNceloS ferNaNdeS; 
MotoriSta; Período: 12/09/2022 a 24/09/2022 origem: BelÉM; destino: 
MaraBá; objetivo: Nenhum objetivo encontrado diária(s): 12 e ½ (doze 
diárias e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854355
diÁria
Portaria Nº: 00627/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5889875; aliNe GoMeS BeNteS d oliveira; tecNico eM GeStao 
PeNiteNciaria/NUtriÇÃo; Período: 31/08/2022 a 31/08/2022 origem: 
aBaetetUBa; destino: BelÉM; objetivo: caPacitaÇÃo tÉcNica Para 
NUtricioNiSta do QUadro deSta SeaP.; diária(s): ½ (meia diária);
5945846; dereK cHrYStiaN MoNteiro leitao; tecNico eM GeStao 
PeNiteNciaria/NUtriÇÃo; Período: 29/08/2022 a 01/09/2022 origem: MaraBá; 
destino: BelÉM; objetivo: caPacitaÇÃo tÉcNica Para NUtricioNiSta do 
QUadro deSta SeaP.; diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia);
5963111; leaNdro MatHeUS leao Pereira; tecNico eM GeStao 
PeNiteNciaria/NUtriÇÃo; Período: 30/08/2022 a 31/08/2022 origem: tUcUrUÍ; 
destino: BelÉM; objetivo: caPacitaÇÃo tÉcNica Para NUtricioNiSta do 
QUadro deSta SeaP.; diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia);
5930861; MicHelle criStiNa vilHeNa ZaGallo; tecNico eM GeStao 
PeNiteNciaria/NUtriÇÃo; Período: 30/08/2022 a 31/08/2022 origem: 
ParaGoMiNaS; destino: BelÉM; objetivo: caPacitaÇÃo tÉcNica Para 
NUtricioNiSta do QUadro deSta SeaP.; diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia);
55208498; raiSSa GoMeS da roSa; tecNico eM GeStao PeNiteNciaria/
NUtriÇÃo; Período: 29/08/2022 a 01/09/2022 origem: altaMira; destino: 
BelÉM; objetivo: caPacitaÇÃo tÉcNica Para NUtricioNiSta do QUadro 
deSta SeaP.; diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854356
diÁria
Portaria Nº: 00647/2022/diÁrias/dGP/seaP/P
Servidor(es):
54181949; Joelcio SoUZa Moreira; aGeNte PeNiteNciário; Período: 
26/08/2022 a 26/08/2022 origem: MocaJUBa; destino: BelÉM; objetivo: 
eScoltar o PPl, Para fiNS de cUStÓdia. e SeGUira atÉ oficiNa 
aUtoriZada Para fiNS de MaNUteNÇÃo da vtr.; diária(s): 1 (uma diária);
5848342; erivaldo valeNte Moreira; GereNte; Período: 26/08/2022 a 
26/08/2022 origem: MocaJUBa; destino: BelÉM; objetivo: eScoltar o 
PPl, Para fiNS de cUStÓdia. e SeGUira atÉ oficiNa aUtoriZada 
Para fiNS de MaNUteNÇÃo da vtr.; diária(s): 1 (uma diária);
5850576; aNderSoN correa vieira; MotoriSta; Período: 
26/08/2022 a 26/08/2022 origem: MocaJUBa; destino: BelÉM; objetivo: 
coNdUZir a vtr, coM PPl, Para fiNS de cUStodia. e SeGUira atÉ 
ofiNa aUtoriZada Para fiNS de MaNUteNÇÃo da vtr.; diária(s): 1 
(uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854364
diÁria
Portaria Nº: 00650/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
8400423; iZaiaS PaNtoJa da Silva; MotoriSta; Período: 21/07/2022 a 
21/07/2022 origem: toMÉ-aÇU; destino: ParaGoMiNaS; objetivo: coNdUZir 
vtr coM PPl eM caráter de traNSferÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
5947893; valMir Pereira rodriGUeS; aGeNte PeNiteNciário; Período: 
21/07/2022 a 21/07/2022 origem: toMÉ-aÇU; destino: ParaGoMiNaS; 
objetivo: eScoltar o PPl eM caráter de traNSferÊNcia.; diária(s): 
½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854365

diÁria
Portaria Nº: 00640/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
57233136; JUliaNa UliaNa BUlcao; tecNico eM GeStao de iNfra-
eStrUtUra/arQUitetUra; Período: 14/09/2022 a 14/09/2022 origem: 
BelÉM; destino: BraGaNÇa; objetivo: viSita tÉcNica Para 
levaNtaMeNto daS adeQUaÇÕeS de aMPliaÇÃo da cela de 
triaGeM, eM raZÃo do eSPaÇo fiSÍco NÃo ateNder a deMaNda e 
rotatividade de PeSSoaS PrivadaS de liBerdade, eM ateNdiMeNto 
ao ofÍcio N°020/2022 vc BraGaNÇa-tJPa.; diária(s): 1 (uma diárias);
5941031; ZeNaide aMaral freitaS; tecNico eM GeStao de iNfra-
eStrUtUra/eNGeNHaria civil; Período: 14/09/2022 a 14/09/2022 origem: 
BelÉM; destino: BraGaNÇa; objetivo: viSita tÉcNica Para levaNtaMeNto 
daS adeQUaÇÕeS de aMPliaÇÃo da cela de triaGeM, eM raZÃo do 
eSPaÇo fiSÍco NÃo ateNder a deMaNda e rotatividade de PeSSoaS 
PrivadaS de liBerdade, eM ateNdiMeNto ao ofÍcio N°020/2022 vc 
BraGaNÇa-tJPa.; diária(s): 1 (uma diárias);
54193680; rUBilar ferNaNdeS daS NeveS; aUXiliar 
oPeracioNal; Período: 14/09/2022 a 14/09/2022 origem: BelÉM; 
destino: BraGaNÇa; objetivo: coNdUZir vtr coM ServidoraS da 
cear.; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854358
diÁria
Portaria Nº: 00642/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5934172; aNdre de carvalHo GoMeS; Policial PeNal; Período: 
14/09/2022 a 14/09/2022 origem: SaNta iZaBel do Pará; destino: 
caMetá; objetivo: eScoltar PPl Para ParticiPar de aUdiÊNcia.; 
diária(s): 1 (uma diárias);
5954043; ricHardSoN MacHado doS SaNtoS; Policial 
PeNal; Período: 14/09/2022 a 14/09/2022 origem: SaNta iZaBel do 
Pará; destino: caMetá; objetivo: eScoltar PPl Para ParticiPar de 
aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854359
diÁria
Portaria Nº: 00657/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5955431; HelMo Silva de oliveira; tecNico eM GeStao de 
iNfra-eStrUtUra/eNGeNHaria civil; Período: 13/09/2022 a 
16/09/2022 origem: BelÉM; destino: toMÉ-aÇU; objetivo: ParticiPar 
de reUNiÃo coM a coNtratada MMd JeSUS, alÉM de levaNtaMeNto 
doS ServiÇoS QUe a eMPreSa aleGa Ser NeceSSário Para aditivar 
o coNtrato.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
5952488; liNercKY aNdre ceZar SoareS lUStoSa; tecNico eM 
GeStao de iNfra-eStrUtUra/eNGeNHaria eletrica; Período: 
13/09/2022 a 16/09/2022 origem: BelÉM; destino: toMÉ-aÇU; objetivo: 
ParticiPar de reUNiÃo coM a coNtratada MMd JeSUS, alÉM de 
levaNtaMeNto doS ServiÇoS QUe a eMPreSa aleGa Ser NeceSSário 
Para aditivar o coNtrato.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
5919102; JoSiaNe coUtiNHo MatHeWS; tecNico eM GeStao de iNfra-
eStrUtUra; Período: 13/09/2022 a 16/09/2022 origem: BelÉM; destino: 
toMÉ-aÇU; objetivo: ParticiPar de reUNiÃo coM a coNtratada MMd 
JeSUS, alÉM de levaNtaMeNto doS ServiÇoS QUe a eMPreSa aleGa Ser 
NeceSSário Para aditivar o coNtrato.; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
5898633; HelNo PiNHeiro de araUJo; MotoriSta; Período: 
13/09/2022 a 16/09/2022 origem: BelÉM; destino: toMÉ-aÇU; objetivo: 
coNdUZir vtr coM ServidoreS da cear.; diária(s): 3 e ½ (três e 
meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854371
diÁria
Portaria Nº: 00659/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5953907; arteNildo coSta liMa; Policial PeNal; Período: 
14/09/2022 a 16/09/2022 origem: redeNÇÃo; destino: BelÉM; objetivo: 
eScoltar PPl eM caráter de traNSfÊreNcia, Para o crPP iii, aPÓS 
eNtreGar docUMeNtaÇÃo Na Sede e receBer MedicaÇÃo Na GBio.; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5953936; Joao Pedro diaS da Silva reiS; Policial PeNal; Período: 
14/09/2022 a 16/09/2022 origem: redeNÇÃo; destino: BelÉM; objetivo: 
eScoltar PPl eM caráter de traNSfÊreNcia, Para o crPP iii, aPÓS 
eNtreGar docUMeNtaÇÃo Na Sede e receBer MedicaÇÃo Na GBio.; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5950035; MarcoS feliPe SaNcHeS de SoUSa; Policial PeNal; Período: 
14/09/2022 a 16/09/2022 origem: redeNÇÃo; destino: BelÉM; objetivo: 
eScoltar PPl eM caráter de traNSfÊreNcia, Para o crPP iii, aPÓS 
eNtreGar docUMeNtaÇÃo Na Sede e receBer MedicaÇÃo Na GBio.; 
diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854373
diÁria
Portaria Nº: 00662/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5954113; Pedro leaNdro da Silva Neto; Policial PeNal; Período: 
31/08/2022 a 01/09/2022 origem: MaraBá; destino: XiNGUara; 
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl Para ParticiPar de SeSSÃo do 
triBUNal do JUri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5950173; Uriel MeNdeS MarQUeS; Policial PeNal; Período: 
31/08/2022 a 01/09/2022 origem: MaraBá; destino: XiNGUara; 
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl Para ParticiPar de SeSSÃo do 
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triBUNal do JUri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
57213768; JoSe alaM Pereira da Silva; MotoriSta; Período: 
31/08/2022 a 01/09/2022 origem: MaraBá; destino: XiNGUara; 
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl Para ParticiPar de SeSSÃo do 
triBUNal do JUri.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854374
diÁria
Portaria Nº: 00643/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54193741; iriSvaldo da Silva NoNato; GereNte; Período: 
03/09/2022 a 10/09/2022 origem: BelÉM; destino: vitÓria do XiNGU; 
objetivo: realiZar ServiÇoS de MaNUteNÇÃo eM UNidade PeNal.; 
diária(s): 7 e ½ (sete e meia);
5952344; GeovaNe diaS da Silva; eletriciSta; Período: 03/09/2022 a 
10/09/2022 origem: BelÉM; destino: vitÓria do XiNGU; objetivo: 
realiZar ServiÇoS de MaNUteNÇÃo eM UNidade PeNal.; diária(s): 
7 e ½ (sete e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854360
diÁria
Portaria Nº: 00646/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5586658; MarcoS PaUlo vilHeNa BarroS; GereNte; Período: 
29/08/2022 a 31/08/2022 origem: vitÓria do XiNGU; destino: tUcUrUÍ; 
objetivo: realiZar atividadeS iNereNteS a eSta aSSeSSoria, 
voltadaS À Àrea de SeGUraNÇa iNStitUcioNal Na UNidade de 
tUcUrUÍ.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5950185; YaGo SoUSa caStelo BraNco; Policial PeNal; Período: 
29/08/2022 a 31/08/2022 origem: vitÓria do XiNGU; destino: tUcUrUÍ; 
objetivo: realiZar atividadeS iNereNteS a eSta aSSeSSoria, 
voltadaS À Àrea de SeGUraNÇa iNStitUcioNal Na UNidade de 
tUcUrUÍ.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854362
diÁria
Portaria Nº: 00651/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5957800; SaMara carvalHo BatiSta; aGeNte PeNiteNciário; Período: 
19/09/2022 a 21/09/2022 origem: SaNtarÉM; destino: oriXiMiNá; 
objetivo: eScoltar o PPl Para ParticiPar de SeSSÃo de triBUNal 
de JÚri.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
8400868; MoNica PeSSoa MacHado; Policial PeNal; Período: 
19/09/2022 a 21/09/2022 origem: SaNtarÉM; destino: oriXiMiNá; 
objetivo: eScoltar o PPl Para ParticiPar de SeSSÃo de triBUNal 
de JÚri.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5918569; HercUleS aGUiar liMa; Policial PeNal; Período: 
19/09/2022 a 21/09/2022 origem: SaNtarÉM; destino: oriXiMiNá; 
objetivo: eScoltar o PPl Para ParticiPar de SeSSÃo de triBUNal 
de JÚri.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854368
diÁria
Portaria Nº: 00653/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54196811; daNilo BoSco de SoUZa NUNeS; aGeNte 
PeNiteNciário; Período: 24/08/2022 a 24/08/2022 origem: 
SaliNÓPoliS; destino: BelÉM; objetivo: eScoltar PPl, Para coNSUlta 
e trataMeNto, BeM coMo receBer Material No PatriMÔNio No 
MedicaMeNto Na GBio.; diária(s): 1 (uma diárias);
5950006; rafael doMiNGUeS caJaZeiraS; Policial PeNal; Período: 
24/08/2022 a 24/08/2022 origem: SaliNÓPoliS; destino: BelÉM; 
objetivo: eScoltar PPl, Para coNSUlta e trataMeNto, BeM coMo 
receBer Material No PatriMÔNio No MedicaMeNto Na GBio.; 
diária(s): 1 (uma diárias);
54197236; Maria de NaZare caliSto NUNeS; tÉcNico eM 
eNferMaGeM; Período: 24/08/2022 a 24/08/2022 origem: SaliNÓPoliS; 
destino: BelÉM; objetivo: acoMPaNHar PPl, Para coNSUlta e 
trataMeNto, BeM coMo receBer Material No PatriMÔNio No 
MedicaMeNto Na GBio.; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854369
diÁria
Portaria Nº: 00663/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5948639; arY SaNtoS SoUSa NUNeS; Policial PeNal; Período: 
31/08/2022 a 31/08/2022 origem: ParaUaPeBaS; destino: redeNÇÃo; 
objetivo: eScoltar o PPl eM caráter de traNSferÊNcia.; diária(s): 
½ (meia diária);
5949881; JoSe edilSoN fUrtado GoMeS; Policial PeNal; Período: 
31/08/2022 a 31/08/2022 origem: ParaUaPeBaS; destino: redeNÇÃo; 
objetivo: eScoltar o PPl eM caráter de traNSferÊNcia.; diária(s): 
½ (meia diária);
5942098; Pedro iNacio Garcia doS SaNtoS Silva; aGeNte 
PeNiteNciário; Período: 31/08/2022 a 31/08/2022 origem: 
ParaUaPeBaS; destino: redeNÇÃo; objetivo: eScoltar o PPl eM 
caráter de traNSferÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854376

diÁria
Portaria Nº: 00665/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
8400423; iZaiaS PaNtoJa da Silva; MotoriSta; Período: 26/08/2022 a 
26/08/2022 origem: toMÉ-aÇU; destino: ParaGoMiNaS; objetivo: eScoltar 
o PPl eM caráter de traNSferÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
80015480; roNalto JoSe da Silva MartiNS; aGeNte 
PeNiteNciário; Período: 26/08/2022 a 26/08/2022 origem: toMÉ-aÇU; 
destino: ParaGoMiNaS; objetivo: eScoltar o PPl eM caráter de 
traNSferÊNcia.; diária(s): ½ (meia diária);
5947893; valMir Pereira rodriGUeS; aGeNte PeNiteNciário; Período: 
26/08/2022 a 26/08/2022 origem: toMÉ-aÇU; destino: ParaGoMiNaS; 
objetivo: eScoltar o PPl eM caráter de traNSferÊNcia.; diária(s): 
½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854378
diÁria
Portaria Nº: 00668/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5949777; aNtoNio MoZart cavalcaNte Neto; Policial 
PeNal; Período: 27/08/2022 a 01/09/2022 origem: SaNta iZaBel do 
Pará; destino: SaNtarÉM; objetivo: eScoltar o PPl eM caráter de 
traNSferÊNcia.; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
5950909; PaUlo rafael aleNcar PeiXoto; Policial PeNal; Período: 
27/08/2022 a 01/09/2022 origem: SaNta iZaBel do Pará; destino: 
SaNtarÉM; objetivo: eScoltar o PPl eM caráter de traNSferÊNcia.; 
diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: artHUr rodriGUeS de MoraeS

Protocolo: 854380

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2558/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 16 de setembro de 2022.
o diretor de GeStÃo de PeSSoaS, no uso de suas atribuições legais,
reSolve:
deSiGNar (o) a servidor (a) JoSe MiGUel Pereira foNSeca, matrícula 
funcional n° 5952861/1, 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 WaldecY 
GoNÇalveS rodriGUeS, matrícula funcional n° 54184916/4, em virtude 
de encerramento por solicitação do titular da função, a contar de 09 de 
setembro 2022.
lUiZ ferNaNdo PaeS de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854285
soLicitaÇÃo de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
UNidade PrisioNaL MascULiNa de tUcUrUÍ
a Secretaria de estado de administração Penitenciária do estado, cNPJ 
Nº 05.929.042/0001-25, torna público a solicitação encaminhado 
para a Secretaria estadual Meio ambiente e Sustentabilidade – SeMaS 
visando à obtenção da licença ambiental de operação para o centro de 
triagem Metropolitano de tucuruí, localizada na rodovia Pa 156, KM 04, 
transcametá, S/N, Bairro: Nova conquista, tucuruí – Pa.

Protocolo: 854091

Portaria Nº  /2022-GaB/eaP/seaP                  
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o Secretário de estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais, e
coNSideraNdo as desistências voluntárias por parte dos alunos do curso 
de Formação Profissional do Concurso C-208;
coNSideraNdo o que dispõe o art. 20 da resolução Nº 06/2021 – GaB/
SeaP de 14 de maio de 2021 a qual exige que o aluno matriculado no curso 
de Formação Profissional tenha frequência mínima de 75% por disciplina 
sob pena de desligamento do curso;
coNSideraNdo o que dispõe o art. 34, v, da resolução Nº 06/2021 – 
GaB/SeaP de 14 de maio de 2021 a qual trata do desligamento dos candi-
datos que ultrapassarem o limite máximo de faltas;
coNSideraNdo a necessidade de tornar público os atos relacionados ao 
Curso de Formação Profissional do Concurso C-208;
reSolve:
art. 1º excluir os candidatos listados no anexo único desta Portaria;
art. 2º esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
Marco aNtoNio SirotHeaU correa rodriGUeS
Secretário de estado de administração Penitenciária
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aNeXo ÚNico

Nº aLUNo JUstiFicatiVa

1 alberto adrian Pinheiro Gonzales
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

2 aNderSoN de JeSUS SiQUeira coSta
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

3 aNtoNio MarcoS de MeSQUita freire
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

4 antonio Sousa Mendes
incapacidade física de prosseguir no con-

curso (art. 34, iii, , resolução Nº06/2021/
GaB/SeaP)

5 aUGUSto BarBoSa Silva Neto
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

6 BeNJaMiM de freitaS raMoS filHo
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

7 cassio tulio Gonçalves da Silva Pereira
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

8 cesar Sergio alves
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

9 cleBio da Silva Brito
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

10 cleitoN aNdrade coSta
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

11 criStiaNe Maria Pereira Silva
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

12 doUGlaS doS SaNtoS GoMeS filHo
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

13 elisana leal da Silva Pinto deSiSteNte

14 emmanuel José ricardo Karder B. doudment
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

15 enio aguiar Pereira
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

16 ericK aGUiar GoMeS
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

17 erik rangel de Sousa Pereira
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

18 faBio dUarte loPeS Silva deSiSteNte
19 feliPe dUarte loPeS deSiSteNte

20 ferNaNdo varGaS MartiNS
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

21 flavio da Silva filHo
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

22 fraNciSco edSoN rUBerti Pereira
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

23 GeilSoN Pereira de alMeida
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

24 Glaydson rafael Santos da Silva deSiSteNte

25 HeNriQUe de SoUSa GalvÃo
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

26 ivaN da Siva Xavier
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

27 JoelSoN fraNciSco SaNtoS da Silva
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

28 Juliembergh Mota de SoUZa deSiSteNte

29 KleBer tHiaGo BarBoSa MacHado
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

30 lemuel Silva de lima
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

31 luan Gleydson Barbosa ferreira
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

32 Maruza Waldeck dias
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

33 PatricK SoUZa Pereira deSiSteNte

34 rafaela Paiva SiNiMBU
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

35 raimundo Gilvandro dos Santos Pereira
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

36 raPHael SiMÃo de faria
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

37 reNato SoUZa de fariaS
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

38 roberto riotinto de lima
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

39 rodrigo Henrique rocha deSiSteNte

40 roNaN leite MoUra
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

41 SaMaro leda rodriGUeS
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

42 Sergio José de oliveira
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

43 tiago de Jesus viana
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

44 UliSSeS ZaNelato da Silva deSiSteNte
45 vanessa ines de assunção Melo deSiSteNte

46 victor JoSÉ da PaiXÃo
excluído por descumprimento de frequên-

cia mínima (art. 20 e art. 34, v, resolução 
Nº06/2021/GaB/SeaP)

47 William Sousa Silva deSiSteNte

Protocolo: 854390
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

adMissÃo de serVidor
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 
015/2022 (Processo 2022/521814)
o eStado do Pará, por intermédio da Secretaria de eStado de 
cUltUra, em conformidade com o “caput” do artigo 31 da lei federal 
nº 13.019/2014, informa que foi autorizada a iNeXiGiBilidade de 
cHaMaMeNto PÚBlico para formalização de parceria, mediante termo 
de fomento, a ser celebrada com a aSSociaÇÃo oBraS SociaiS da 
dioceSe de caStaNHal, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com natureza jurídica de organização da sociedade civil, inscrita 
sob o cNPJ nº 24.311.618/0001-34, situada na rua Major Wilson Santos, 
413, Nova olinda ceP 68.742-190, castanhal-Pa, de modo que se torna 
pública a justificativa de inexigibilidade, que está disponível no sítio 
eletrônico da Secretaria de Estado de Cultura, e no Diário Oficial do Estado 
do Pará – doePa.
Nos termos do art. 32, § 2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações ao presente, que 
deverão ser efetuadas no Protocolo na sede da Secretaria de estado de 
cultura – SecUlt, na avenida Magalhães Barata, n. 830, São Brás, ceP 
66.063-240, Belém-Pa.
Belém, 16 de setembro de 2022.
Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira
Secretário de estado de cultura

Protocolo: 854304
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.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 629 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:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do 
Processo nº 2022/838972 de 01/07/2022,
r e S o l v e:
coNceder a servidora, JUliaNa leal de Macedo matrícula nº 
5888094/2 ocupante do cargo de assistente administrativo, 180 (cento e 
oitenta) dias de liceNÇa PrÊMio, para usufruto no período de 27.01.2023 
a 25.07.2023, referente aos seguintes triênios:
-06.06.2011 a 05.06.2014 = 60 (sessenta) dias;
-06.06.2014 a 05.06.2017 = 60 (sessenta) dias;
-06.06.2017 a 05.06.2020 = 60 (sessenta) dias:  Para que a servidora 
tenha direito ao usufruto deste triênio, foi necessário complementar 08 
(oito)  dias, no período de 01.01.2022 a 08.01.2022, por força da lei 
complementar federal nº 173 de 27.05.2020 (inciso iX do art. 8º) cuja 
vigência foi de 27.05.2020 a 31.12.2021.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de cultura, em 15 de setembro de 2022.
lUiZ Maria de JeSUS SoareS JUNior.
Secretário adjunto/SecUlt.

Protocolo: 854100

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 628 de 15.09.2022
Processo nº 2022/1061177
Servidora: reGiNa coeli aroUcK SaleS
Matrícula: 57190444/1
cargo: técnico em Gestão Pública
Objeto: Designada como fiscal do contrato nº 254/2022-SECULT, celebrado 
entre a Secretaria de eStado de cUltUra e a empresa Norte 
tUriSMo ltda – ePP, inscrita no cNPJ nº 05.570.254/0001-69, cujo objeto 
é contratação de serviços de planejamento, agendamento e emissão de 
passagens, para atender às demandas da Secretaria de estado de cultura.

Protocolo: 854111
Portaria Nº 625 de 15 de seteMBro de 2022
o Secretário de eStado de cUltUra, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, da constituição do estado do Pará, c/c o art. 
34, do regimento interno da Secretaria de estado de cultura, aprovado 
pelo decreto nº 1.434, de 13 de dezembro de 2004, e,
coNSideraNdo os termos constantes no art. 196, da constituição federal, 
C/C com o Art. 81, da Lei Estadual nº 5.810/94, com suas modificações 
posteriores;
r e S o l v e:
art. 1º - coNceder, licença para tratamento de saúde ao servidor JoÃo 
JaNUário fUrtado GUedeS, matrícula nº 325523-2, ocupante do cargo 
em comissão de diretor do Museu da imagem e do Som – MiS, no período 
de 20.09.2022 a 04.10.2022.
art. 2º – deSiGNar, no período de 20.09.2022 a 04.10.2022, a servidora 
pública daYSeaNe ferraZ da coSta PiNto, matrícula nº 54185765-2, 
ocupante do cargo efetivo de técnico em Gestão cultural - Historiador, 
para responder pelos serviços do Museu da imagem e do som - MiS, 
durante o afastamento do titular.
art. 3º – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
de-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de cultura, em 15 de setembro de 2022.
BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUeS ferreira
Secretário de estado de cultura / SecUlt

Protocolo: 854026

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo de coNtrato
terMo aditiVo: 4
ProceSSo Nº 2022/1168774
data da aSSiNatUra: 13/09/2022
JUStificativa: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando a partir da data de 
assinatura deste contrato e encerrando em 13 de setembro de 2023; o 
reajuste do valor da prestação mensal, em 10,07% (dez, vírgula, zero 
sete por cento), de acordo com o índice iGP-M, no período compreendido 
entre julho de 2021 a julho de 2022, passando r$ de 19.862,17 (dezenove 
mil e oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos) para r$ 
21.862,30 (vinte e um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e trinta 
centavos). Com o reajuste definido na Cláusula anterior, o valor global do 
contrato corresponde a r$ 262.347,60 (duzentos e sessenta e dois mil e 
trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).
coNtrato N°: 020
eXercÍcio: 2019
viGÊNcia: 13/09/2022 a 13/09/2023
orÇaMeNto: Projeto atividade: 8238 fonte de recurso: 0101002877 

(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339140 – ServiÇoS de 
tecNol.iNforM.coMUNic.PJ PtreS: 158238 Pi: 412cto8238c aÇÃo: 
233619 fUNcioNal ProGraMática: 13.126.1508-8238.
coNtratada: eMPreSa de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e 
coMUNicaÇÃo do eStado do Pará – ProdePa - cNPJ n°: 
05.059.613/0001-18
eNdereÇo: aveNida aUGUSto MoNteNeGro, KM 10, ceNtro 
adMiNiStrativo do eStado, icoaraci – ceP 66.063-223, BelÉM-Pa
ordeNador: BrUNo cHaGaS da Silva rodriGUeS ferreira

Protocolo: 854133

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 627/22, de 15.09.2022
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: fraNciSco de aSSiS GoMeS da coSta
cargo: MotoriSta
Matrícula: 3324117/2
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: BelÉM/Pa
destino: SaliNÓPoliS/Pa
Período: 12.09.2022
objetivo: transporte de servidores do aPeP/SecUlt, ao referido município.
ordenador: luiz Maria Jesus Soares Junior/Secretário adjunto da Secretaria 
de estado de cultura.

Protocolo: 854014

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1794 – cGP/daF/FcP de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto 
de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada 
pela lei nº 6.576, de 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 2022/1140942–fcP de 05/09/2022.
reSolve:
aUtoriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora WaldileNe da 
Silva MoNteiro, matrícula nº 5892278/1, ocupante do cargo de aUXiliar 
oPeracioNal, lotado(a) no(a) diretoria de oficiNaS cUltUraiS 
e iNiciaÇÃo artÍStica - docia, a gozar no período de 01/10/2022 à 
30/10/2022, referente a 2ª parcela triênio de 25/08/2011 à 24/08/2014.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
GUilHerMe relvaS d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 854048
Portaria Nº 1795 – cGP/daF/FcP de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto 
de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada 
pela lei nº 6.576, de 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 2022/1161318–fcP de 09/09/2022.
reSolve:
aUtoriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora Maria daS 
doreS BaeNa de SoUSa, matrícula nº 315397/1, ocupante do cargo de 
aSSiSteNte adMiNiStrativo, lotado(a) no(a) NÚcleo de coNtrole 
iNterNo - Nci, a gozar no período de 01/11/2022 à 30/11/2022, referente 
a 2ª parcela triênio de 28/06/1995 à 27/06/1998.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
GUilHerMe relvaS d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 854050
Portaria Nº 1796 – cGP/daF/FcP de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto 
de 1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada 
pela lei nº 6.576, de 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 2022/1170959–fcP de 12/09/2022.
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reSolve:
aUtoriZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio à servidora darcY 
BarroSo da coSta, matrícula nº 6318223/2, ocupante do cargo de 
tÉcNico eM GeStÃo cUltUral - BiBliotecoNoMia, lotado(a) no(a) 
coordeNadoria da BiBlioteca PÚBlica artHUr viaNNa - cBPav, a 
gozar no período de 21/11/2022 à 19/01/2023, referente ao triênio de 
28/01/2018 à 31/08/2022.
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
GUilHerMe relvaS d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP

Protocolo: 854051

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1268/2022
Pae: 2022/1081635
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIAÇÃO 
À fotoGrafia: olHar Pela (re)iMaGiNaÇÃo”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, ambos da 
lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº963/2022– ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUltUral do eStado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, ceP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): rafael ferNaNdo SerrÃo cHaveS, inscrito (a) no cPf 
de nº 946.553.402-15
valor total: r$ 2.100,00
data: 06/09/2022
ordenador: GUilHerMe relvaS d’oliveira
terMo de ratificaÇÃo de iNeXiGiBilidade de licitaÇÃo Nº 
1268/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1268/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 06/09/2022
ordenador: GUilHerMe relvaS d’oliveira

Protocolo: 854054

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1797 - cGP/FcP de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições 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 processo 
nº 2022/ 1190991 – GaPreS/ daf/ cof/ cGP/ fcP de 15/09/2022.
reSolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abaixo 
mencionada, que participará da agenda institucional representando o 
Presidente desta fundação nas festividades do Sairé 2022, que acontecerá 
respectivamente no município de Santarém/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

aNa cláUdia PiNHeiro 
GoNSaGa 715921/1 diretora 16 à 

20/09/2022 4 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: 854057
Portaria Nº 1793 - cGP/FcP de 15 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do estado do Pará, no uso de suas 
atribuições 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 processo 
nº 2022/ 1043648 – GaPreS/ daf/ cof/ cGP/ fcP de 17/08/2022.
reSolve:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, que como forma de fomentar as manifestações 
culturais em nosso estado, esta fundação atenderá a solicitação, liberando 
tais servidores que farão o registro fotográfico e registro em vídeo, do 
festival Pan-amazônico de cinema na ilha do Marajó, que acontecerá 
especificamente nos municípios de Salvaterra/ PA, Joanes/ PA, Soure/ PA 
e cachoeira do arari/ Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁ-
ria

dioGo viaNNa Motta de 
vaScoNceloS 57194585/1 assistente cultural

19 à 
27/09/2022

  8 ½
 

david PaSSiNHo MoNteS 57200796/1 assistente cultural

dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
GUilHerMe relvaS d’oliveira
Presidente da fundação cultural do estado do Pará/fcP.

Protocolo: 854030

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria n° 758 de 19 de setembro de 2022.
a Secretária de estado de comunicação, no uso de suas atribuições que 
lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no doe 
nº 35.063 de 01 de agosto de 2022 e aquelas previstas na lei estadual nº 
7.056/2007, com base nos termos previstos no artigo 58, inciso iii e art. 
67, § 1º e 2º, da lei federal nº 8.666/93, sobre o acompanhamento e a 
fiscalização de contratos e respeitando o limite estabelecido no Art. 5º do 
decreto nº 870 de 04 de outubro de 2013.
reSolve:
art. 1º - revoGar a Portaria n° 373 de 28 de abril de 2022, publicada no 
doe nº 34.953 de 02 de maio de 2022.
art.2º-deSiGNar os servidores desta Secretaria, abaixo relacionada, para 
a função de fiscal titular e Suplente de contrato citado abaixo:

coNtrato descriÇÃo eMPresa NoMe FiscaL MatrÍcULa

005/2019

Prestação 
de serviço de 

agendamento de 
viagens 

Norte turismo ltda -ePP

Giovanna cristina 
cardoso de almeida lima 

(titUlar)
flavia Silva araujo 

(SUPleNte)

5965093/1
5950328/3

está Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
aliNNe KelleN MoNteiro PaSSoS
Secretária de eStado de coMUNicaÇÃo, em exercício.

Protocolo: 853122
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2022
coNtrato Nº 022/2022
ProceSSo Nº 2022/388985
iNeXiGiBlidade de licitaÇÃo Nº 004/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a redução do valor global 
pactuado em contrato, em razão da inserção de mais um assinante para a 
2º rodada de pesquisa de opinião publica na rádio, somando-se portanto, 
5 (cinco) assinates na referida pesquisa, o que implica necessariamente na 
redução do valor originariamente contratado.
valor Global: r$ 50.601,41 (ciquenta mil, seiscentos e um reais e quarenta 
e um centavos)
data de assinatura: 26/08/2022
data de vigência: 21/06/2022 à 18/05/2023
contratado (a): KaNtar iBoPe PeSQUiSa de MÍdia ltda
cNPJ n°: 42.196.550/0016-54
endereço: avenida conselheiro furtado, n.º 2865, edifício Síntese 21, 04º 
e 12º andares, Salas 401 1203 e 1205, Bairro da cremação
ceP: 66063-060 – Belém/Pa
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa

Protocolo: 853963



diário oficial Nº 35.119   55Segunda-feira, 19 DE SETEMBRO DE 2022

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

terMo de rescisÃo
coNtrato Nº 013/2022
ProceSSo Nº 2022/144001
cotaÇÃo eletrÔNica Nº 008/2022
objeto: rescisão amigável do contrato n° 013/2022.
Justificativa: art. 79, II, §1º da Lei n° 8.666/93
data da rescisão: 13/09/2022
convenente: tUdÃo coMÉrcio ServiÇo & rePreSeNtaÇÃo liMitada 
(totUS coMÉrcio & ServiÇoS).
cNPJ: 39.715.371/0001-95
endereço: rodovia Br316, 501, edifício Business 316 sala 17 andar 2 Km 08,
centro, ananindeua/Pa, ceP 67.030-000
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNtelPa.

Protocolo: 854117

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

 Portaria Nº 937/2022-GaB/siNd. Belém, 12 de setembro de 2022.
o oUvidor deSta Secretaria de eStado de edUcaÇÃo – SedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SedUc de 28 de outubro de 2015.
coNSideraNdo  os fatos denunciados nos autos do Processo administrativo 
eletrônico nº 2022/594092 e as demais infrações conexas que emergirem 
no decorrer dos trabalhos;
coNSideraNdo    os termos da Manifestação nº 1311/2022 exarada pelo 
consultor Jurídico do estado - aSJUr/SedUc/Pa;
coNSideraNdo   o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r e S o l v e:
i – deterMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNveStiGatÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNStitUir comissão composta pelas servidoras telMa lUcia da 
Silva Moreira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBel BarroS BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deliBerar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a 
autoridades e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
indispensáveis à instrução processual;
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SedUc
Portaria de arQ. Nº 938/2022-GaB/Pad Belém, 12 de setembro 
de 2022.
o oUvidor deSta Secretaria de eStado de edUcaÇÃo – SedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SedUc de 28 de outubro de 2015.
coNSideraNdo  a Manifestação exarada pelo coordenador do Núcleo 
Jurídico - aSJUr/SedUc/Pa;
coNSideraNdo  o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela Portaria nº 277/2021-GaB/Pad, de 04/03/2021, publicada 
no doe edição nº 34.509 de 05/03/2021.
r e S o l v e:
i – arQUivar com fundamento no art. 191, §§ 1º e 9º e 221, § 1º 
(primeira parte), da lei estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo 
disciplinar supracitado, em vista das razões expostas pelo colegiado em 
questão, diante do pedido de exoneração do cargo de coordenadora 
Pedagógica, que a servidora r.r.l., matrícula nº 5740304-2, exercia na 
SeMec/augusto corrêa;
ii – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SedUc
Portaria de arQ. Nº 939/2022-GaB/Pad Belém, 12 de setembro 
de 2022.
o oUvidor deSta Secretaria de eStado de edUcaÇÃo – SedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SedUc de 28 de outubro de 2015.
coNSideraNdo  o despacho de Julgamento proferido com base no teor 
do relatório final da comissão de Processo administrativo disciplinar 
instaurado pela Portaria nº 286/2018-GaB/Pad, de 29/10/2018, publicado 
no doe edição nº 33.731 de 31/10/2018.

r e S o l v e:
i – arQUivar com fundamento no art. 188 c/c art. 198, iii, da lei estadual 
nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado,  em vista 
das razões expostas pelo colegiado em questão, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, imputada ao servidor v.f.c., matrícula nº 5472539-
2, pelo fato da penalidade de repreensão, infração de natureza leve, 
encontrar-se eivada pela prescrição;
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
  dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Marco antonio da Silva Pereira
Mat. nº 57230978-2
ouvidor/SedUc
Portaria Nº 940/2022-GaB/siNd. Belém, 12 de setembro de 2022.
o oUvidor deSta Secretaria de eStado de edUcaÇÃo – SedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SedUc de 28 de outubro de 2015.
coNSideraNdo  os fatos denunciados nos autos do Processo administrativo 
eletrônico nº 2022/796025 e as demais infrações conexas que emergirem 
no decorrer dos trabalhos;
coNSideraNdo   o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r e S o l v e:
i – deterMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNveStiGatÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNStitUir comissão composta pelos servidores alBertiNa do 
Socorro do carMo Silva, Mat. nº 57213238-1 e roBerto aNiZio 
doS SaNtoS da coSta, Mat. nº 5902612-1, para, sob a presidência 
da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual 
poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade 
da administração Pública;
iii – deliBerar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a 
autoridades e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
indispensáveis à instrução processual;
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SedUc
Portaria de arQ. Nº 941/2022-GaB/siNd.  Belém, 12 de setembro 
de 2022.
o oUvidor deSta Secretaria de eStado de edUcaÇÃo – SedUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SedUc de 28 de outubro de 2015.
coNSideraNdo  o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de SiNdicÂNcia iNveStiGatÓria instaurada através 
da Portaria nº 1.141/2021-GaB/SiNd, de 29/07/2021, publicada no doe 
edição nº 34.655 de 30/07/2021.
r e S o l v e:
i – arQUivar com fundamento no art. 201, i, da lei estadual nº. 
5.810/94, por não restar provada nos autos a existência de elementos 
comprobatórios ensejadores de responsabilização por parte de servidores 
ou ex-servidores desta Secretaria de estado de educação;
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SedUc

Protocolo: 853930
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
NoMe: JoelMa de SoUSa GoeS
coNceSSÃo: 30 diaS
PerÍodo: 15/02/22 a 16/03/22
MatrÍcUla: 5901111/1 carGo: eSPec edUc
lotaÇÃo: ee Joao BatiSta/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 88919
NoMe: JoSe WilaMe feliX BarroS
coNceSSÃo: 45 diaS
PerÍodo: 03/03/22 a 16/04/22
MatrÍcUla: 5802725/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee Salvador tracaiolli/caStaNHal
laUdo MÉdico: 88947
NoMe: Marcio liMa SarMeNto
coNceSSÃo: 30 diaS
PerÍodo: 03/03/22 a 01/04/22
MatrÍcUla: 5636680/1 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee Maria oliveira/BeleM
laUdo MÉdico: 88936
NoMe: Maria da coNceicao ferreira de SoUZa
coNceSSÃo: 90 diaS
PerÍodo: 18/02/22 a 18/05/22
MatrÍcUla: 366269/1 carGo: ServeNte
lotaÇÃo: ee arMaNdo faJardo/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 88918
NoMe: Maria de fatiMa Silva da Silva
coNceSSÃo: 60 diaS
PerÍodo: 11/03/22 a 09/05/22
MatrÍcUla: 5357594/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee BeNviNda PoNteS/aBaetetUBa
laUdo MÉdico: 88945
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NoMe: Maria do Socorro alMeida da cUNHa
coNceSSÃo: 90 diaS
PerÍodo: 14/02/22 a 14/05/22
MatrÍcUla: 57209087/1 carGo: eSPec edUc
lotaÇÃo: ee ceN vila eSPeraNca/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 88914
NoMe: Maria do Socorro alMeida da cUNHa
coNceSSÃo: 90 diaS
PerÍodo: 14/02/22 a 14/05/22
MatrÍcUla: 57209087/2 carGo: Prof
lotaÇÃo: ee PriNceSa iSaBel/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 88914

Protocolo: 854120
ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoMe: Marcelo riBeiro de MeSQUita
coNceSSÃo: 180 diaS
PerÍodo: 17/12/21 a 14/06/22
MatrÍcUla: 57208244/1 carGo: eSPec edUc
lotaÇÃo: ee ceN vila eSPeraNca/aNaNiNdeUa
laUdo MÉdico: 88922

Protocolo: 854122

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 225/2022 - saLe|sedUc, de 16 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 Josicley clelio Guimarães Queiroz, 
matrícula nº. 57224146-1, cPf nº. 638.411.262-00, e luciana da Silva 
Gonçalves Xavier, matrícula nº 80845350-2 , cPf nº 693.044.752-87, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato nº 
209/2022, celebrado entre a SedUc e a empresa cooperativa agrícola 
Mista de Produtores do oeste do Pará - ccaMPo, 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: 854340
Portaria N.º 222/2022 - saLe|sedUc, de 16 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 evandro cota de carvalho, matrícula 
nº 8062861/1, cPf nº 206.263.392-00 e Márcia do Socorro Marques 
da Silva , matrícula nº 5189322-1 , cPf nº 296.326.922-68 , para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato nº 
175/2022, celebrado entre a SedUc e a empresa cooperativa agropecuária 
de Produtores de Belém - coPaBel, 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: 854341
Portaria N.º 224/2022 - saLe|sedUc, de 16 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 diogo Pinheiro Moura, matrícula nº 
5912584-2, cPf nº 841.277.832-49, e Márcia do Socorro Marques da 
Silva, matrícula nº 5189322-1, cPf nº 296.326.922-68, para atuarem 
respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato nº 
212/2022, celebrado entre a SedUc e a empresa cooperativa de Produção 
e comercialização da agricultura familiar do Nordeste Paraense, 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: 854342
Portaria N.º 223/2022 - saLe|sedUc, de 16 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 Márcia do Socorro Marques da Silva, 
matrícula nº 5189322-1, cPf nº 296.326.922-68, e evandro cota 
de carvalho, matrícula nº 8062861/1, cPf nº 206.263.392-00, para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato nº 

179/2022, celebrado entre a SedUc e a empresa central de extrativistas 
e agricultores das regiões Metropolitana, Marajó e Nordeste do estado 
do Pará - cearePa, 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: 854335
Portaria N.º 226/2022 - saLe|sedUc, de 16 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 luciana da Silva Gonçalves Xavier,  matrícula 
nº 80845350-2 , cPf nº 693.044.752-87 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 
210/2022, celebrado entre a SedUc e a empresa cooperativa agrícola 
Mista de Produtores do oeste do Pará - ccaMPo, 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: 854336

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4
contrato: 220/2018
objeto do contrato: locação de imóvel situado na rua frei cristovão 
de lisboa, nº944, Bairro: centro no município de cametá/Pa, para 
funcionamento de 06 salas de aula do centro integrado de formação 
Profissional de Cametá, da Secretária de Estado de Educação/SEDUC.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava - da vigência e da prorrogação, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 037/2018 - Nlic/SedUc.
fonte: 0104 Produto: 2227 ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza de despesa: 339036
Partes:
locatária: Secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: Marcela Gonçalves Medeiros,, cPf: 658.081.502-72 residente e 
domiciliada na travessa cônego Miguel inácio, nº128, apt> 101, bairro 
centro: ceP: 66.400-000, cametá/Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
vigência: 04/10/2022 a 04/10/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 854059
termo aditivo: 7
contrato: 013/2015
objeto do contrato: locação de imóvel localizado na vila de Mangabeira, 
municipio de Mocajuba/Pa, para funcionamento do Sistema Modular de 
ensino/SoMe- Mocajuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do Prazo de vigência, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: 021/2015 - Nlic/SedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locador: lídia vieira oliveira, cPf: 527.090.602-30, residente e domiciliada 
na Rua 16, n° 51, Conjunto Júlia Seffer, bairro Aguas Lindas, Ananindeua-Pa.
data de assinatura: 13/09/2022
vigência: 06/10/2022 a 05/10/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 854066
termo aditivo: 7
contrato: 004/2016
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da e.e.e.f. 
Barão do Guajará - vigia de Nazaré/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do Prazo de vigência, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 004/2016 - Nlic/SedUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 231789 - funcional Programática: 
16101.12.361.1509 - Projeto/atividade: 8904 - Natureza da despesa: 339036.
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Partes:
locatária: Secretaria de estado de educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, ceP.: 66.820-000, 
tenoné, Belém/Pa.
locadora: Simone vilhena Palheta, cPf nº 467.979.982-04, residente e 
domiciliada no conjunto cidade Nova viii, trav. We 44-a, n° 191, bairro 
coqueiro, ananindeua-Pa.
data de assinatura: 15/08/2022
vigência: 16/08/2022 a 15/08/2023
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 854080
.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 215/2017- erci couto de carvalho.
dispensa de licitação nº 024/2017 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação do imóvel para moradia de professores do Sistema 
Modular de ensino/SoMe, em abaetetuba, localidade de alto itacuruçá
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 950,25 (novecentos e cinquenta reais e vinte e cinco 
centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 11.403,00 (onze mil, quatrocentos 
e três reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 20/07/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853892
termo de apostilamento 2022
contrato: 230/2017 – José Gonçalves dias
dispensa de licitação nº 025/2017 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação do imóvel situado na localidade do rio 
Urubuteua-fátima, para moradia de Professores do Sistema de organização 
Modular de ensino-SoMe/aBaetetUBa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 1.064,79 (mil, sessenta e quatro reais e setenta e 
nove centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 12.777,48(doze mil, setecentos e 
setenta e sete reais e quarenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 01/08/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853869
termo de apostilamento 2022
contrato: 014/2016 – Jonil Wanderley Hollanda
dispensa de licitação nº 020/2016 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação do imóvel urbano situado na tv. castelo 
Branco, nº1634, Bairro: Guamá, Belém/Pa, para funcionamento da eeef. 
Nossa Senhora das Graças. .
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 15.168,29 ( quinze mil, cento e sessenta e oito reais 
e vinte e nove centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 182.019,48 (cento e oitenta e dois 
mil, dezenove reais e quarenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 05/08/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853870
termo de apostilamento 2022
contrato: 003/2009- João Mendes de oliveira
dispensa de licitação nº 008/2009 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da 17º Ure/
capitão Poço/Pa
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 1.924,53 (mil novecentos e vinte quatro reais e 
cinquenta e três centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 23.094,36 (vinte e três mil, noventa 
e quatro reais e trinta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232093 funcional Programática: 16101.12 122.1297. 
Produto: 2795. Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 339036.

assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 20/06/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853880
termo de apostilamento 2022
contrato: 026/2013-Valdelina cavalcante Pinheiro e José ronaldo 
Maués Pinheiro
dispensa de licitação nº 034/2013 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação do imóvel situado na localidade rio ajuaí, 
para moradia de professores do Sistema de organização Modular de 
ensino/SoMe, abaetetuba/Pa
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 586,03 (quinhentos e oitenta e seis reais e três 
centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 7.032,36 (sete mil, trinta e dois 
reais e trinta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 13/08/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853886
termo de apostilamento 2022
contrato: 051/2021-roberto Mendes da conceição
dispensa de licitação nº 015/2021 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado na vila Jacundaí, s/n, 
comunidade quilombola no município de Moju/Pa
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 674,88 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta 
e oito centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 8.098,56 (oito mil, noventa e oito 
reais e cinquenta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 24/06/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853878
termo de apostilamento 2022
contrato: 162/2018 – amintas José Quingosta Pinheiro e camila 
Maria Brasil Pinheiro de amorim
dispensa de licitação nº 024/2018 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação do imóvel situado na folha 30, Quadra 01, 
lotes 29, 30, e 31. Bairro Nova Marabá, no município de Marabá/Pa, para 
funcionamento da eeeM. dr. Gaspar vianna, da Secretária de estado de 
educação/SedUc.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 20.740,53 (vinte mil, setecentos e quarenta reais e 
cinquenta e três centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 248.886,36 (duzentos e quarenta e 
oito mil , oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 06/07/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853875
termo de apostilamento 2022
contrato: 025/2010 – associação educadora são Francisco de assis
dispensa de licitação nº 029/2010 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da eef. Bento 
Xv- Guamá-Belém/Pa
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 20.965,75 (vinte mil, novecentos e sessenta e cinco 
reais e setenta e cinco centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 251.589,00 (duzentos e cinquenta 
e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 13/09/2022
vigência: a partir de 06/08/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 853872
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 278/2018– cooperativa de 
transporte rodoviário do Produtor rural do estado do Pará.
Pregão eletrônico: nº 058/2018- Nlic/SedUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091 funcional Programática: 16101.12 
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785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 15/09/2022
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora 
administrativa e financeira

Protocolo: 853991
termo de apostilamento 2022
contrato: Prestação de serviços nº 010/2020– cooperativa de 
transporte rodoviário do Produtor rural do estado do Pará.
Pregão eletrônico: nº 005/2019- Nlic/SedUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091 funcional Programática: 16101.12 
785.1509 . Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227 . Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 14/09/2022
ordenador: claudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora 
administrativa e financeira

Protocolo: 853987
termo de apostilamento 2022
contrato: 020/2008 – carlos roberto rego de andrade
dispensa de licitação nº 037/2008 - Nlic/SedUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da 7º Ure/
ÓBidoS (Unidade regional de educação)
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao 
período acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 1.514,23 ( mil, quinhentos e quatorze reais e vinte 
e três centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 18.170,76 (dezoito mil, cento e 
setenta reais e setenta e seis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232093 funcional Programática: 16101.12 122.1297. 
Produto: 2795 . Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 15/09/2022
vigência: a partir de 01/09/2022
ordenador: cláudia tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora 
administrativa e financeira.

Protocolo: 854015

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 53867/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PreStaÇÃo de coNtaS: 15 dias
oBServaÇÃo: despesas de pequeno vulto com material de consumo.
carGo/fUNÇÃo:
diretor de UNidade eScolar i / direcao
cPf: 68022298204
NoMe: aNa Silvia alveS GoMeS
MatrÍcUla: 57208952
ProGraMa de traBalHo: 1509
foNte de recUrSo: 102
NatUreZa deSPeSa: 339030
valor: r$ 2000,00
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854143
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 53868/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PreStaÇÃo de coNtaS: 15 dias
oBServaÇÃo: despesas de pequeno vulto com serviços de terceiros.
carGo/fUNÇÃo:
diretor de UNidade eScolar i / direcao
cPf: 68022298204
NoMe: aNa Silvia alveS GoMeS
MatrÍcUla: 57208952
ProGraMa de traBalHo: 1509
foNte de recUrSo: 102
NatUreZa deSPeSa: 339039
valor: r$ 2000,00
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854140
.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54916/2022
oBJetivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se 
preparando para o eNeM 2022.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / MaGalHaeS Barata / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
MaGalHaeS Barata / BeleM / 24/09/2022 - 24/09/2022 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: 854305
Portaria de diarias No. 54914/2022
oBJetivo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se 
preparando 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: faBricio rodriGUeS alveS
MatrÍcUla: 57188422
cPf: 58508074204
carGo/fUNÇÃo:
ProfeSSor claSSe ii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854302
Portaria de diarias No. 54700/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) , bem 
como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, considerando 
que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / SaNtareM / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
SaNtareM / JUrUti / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
JUrUti / SaNtareM / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
SaNtareM / BeleM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: MoiSeS SoareS PraXedeS
MatrÍcUla: 57212009
cPf: 63616629268
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNterMed
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854295
Portaria de diarias No. 54701/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando 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: leoNildeS SaNtaNa loBo
MatrÍcUla: 329584
cPf: 59663545291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSteNte adMiNiStrativo / ativ aUX iNterMed
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854296
Portaria de diarias No. 54699/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / SaNtareM / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
SaNtareM / JUrUti / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
JUrUti / SaNtareM / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
SaNtareM / BeleM / 03/09/2022 - 03/09/2022 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: 854291
Portaria de diarias No. 54766/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) , 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 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 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: 854299
Portaria de diarias No. 54693/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) , bem 
como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, considerando 
que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / PacaJa / 29/08/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 5
PacaJa / BeleM / 03/09/2022 - 03/09/2022 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: 854160
Portaria de diarias No. 54694/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) , bem 
como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, considerando 
que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / PacaJa / 29/08/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 5
PacaJa / BeleM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: SaMea criStiNa doS reMedioS raMoS
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MatrÍcUla: 5907610
cPf: 67937160268
carGo/fUNÇÃo:
aSSeSSor de PlaNeJaMeNto iv / aSSeSSoraMeNto
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854164
Portaria de diarias No. 55043/2022
oBJetivo: realiZar levaNtaMeNto de deMaNda de tÉcNoloGia e 
fiScaliZaÇÃo de coNtrato de iNterNete.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / aBaetetUBa / 03/10/2022 - 03/10/2022 Nº diárias: 0
aBaetetUBa / iGaraPe-Miri / 03/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 2
iGaraPe-Miri / MocaJUBa / 05/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BeleM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: tHaiSSa rodriGUeS GeMaQUe
MatrÍcUla: 5896630
cPf: 77723791291
carGo/fUNÇÃo:
cHefe de GrUPo / direcao
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854041
Portaria de diarias No. 55044/2022
oBJetivo: coNdUZir ServidoreS Para realiZar levaNtaMeNto 
de deMaNda de tÉcNoloGia e fiScaliZaÇÃo de coNtrato de 
iNterNete.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / aBaetetUBa / 03/10/2022 - 03/10/2022 Nº diárias: 0
aBaetetUBa / iGaraPe-Miri / 03/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 2
iGaraPe-Miri / MocaJUBa / 05/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BeleM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: ocival Pedro roMeiro de aGUiar
MatrÍcUla: 758027
cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:
eScr. datiloG. ref.iii / ativ aUX iNterMed
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854042
Portaria de diarias No. 55054/2022
oBJetivo: coNdUZir tÉcNicoS Para eXecUÇÃo do ProJeto de 
MaPeaMeNto da aGricUltUra do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo do 
ProGraMa de aliMeNtaÇÃo eScolar daS eScolaS eStadUaiS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / ParaUaPeBaS / 24/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 3
ParaUaPeBaS / BeleM / 27/10/2022 - 27/10/2022 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: 854187
Portaria de diarias No. 54698/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) , 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 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Marcio BeNedito caldaS coSta
MatrÍcUla: 5769906
cPf: 62373676249
carGo/fUNÇÃo:
ProfeSSor claSSe i / doceNte
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854188
Portaria de diarias No. 55049/2022
oBJetivo: realiZar toMBaMeNto, aSSiNatUra No terMo de 
MoviMeNtaÇÃo de BeNS MÓveiS e receBiMeNto eletrÔNico SiSPat/
WeB de MateriaiS PerMaNeNteS eNtreGUeS NaS ee Pedro teiXeira, 
eeeProfa. BeNviNda de araÚJo PoNteS e aNeXo ii, eee SÃo doMiNGoS 
de BeJa, ee Prof. BaSÍlio de carvalHo e ee cÔNeGo BatiSta caMPoS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / aBaetetUBa / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
aBaetetUBa / BarcareNa / 26/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 2
BarcareNa / BeleM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: Marcelo da Silva MeNdeS
MatrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSt. adMiNiSt. / ativ aUX iNterMed
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854178
Portaria de diarias No. 55048/2022
oBJetivo: realiZar toMBaMeNto, aSSiNatUra No terMo de 
MoviMeNtaÇÃo de BeNS MÓveiS e receBiMeNto eletrÔNico SiSPat/
WeB de MateriaiS PerMaNeNteS eNtreGUeS NaS ee Pedro teiXeira, 
eeeProfa. BeNviNda de araÚJo PoNteS e aNeXo ii, eee SÃo doMiNGoS 
de BeJa, ee Prof. BaSÍlio de carvalHo e ee cÔNeGo BatiSta caMPoS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / aBaetetUBa / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
aBaetetUBa / BarcareNa / 26/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 2
BarcareNa / BeleM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5

NoMe: PaUlo BerGMaN fiel MacHado
MatrÍcUla: 941921
cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:
eScrev.datiloGrafo / ativ aUX iNterMed
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854177
Portaria de diarias No. 55050/2022
oBJetivo: realiZar toMBaMeNto, aSSiNatUra No terMo de 
MoviMeNtaÇÃo de BeNS MÓveiS e receBiMeNto eletrÔNico SiSPat/
WeB de MateriaiS PerMaNeNteS eNtreGUeS NaS ee Pedro teiXeira, 
eeeProfa. BeNviNda de araÚJo PoNteS e aNeXo ii, eee SÃo doMiNGoS 
de BeJa, ee Prof. BaSÍlio de carvalHo e ee cÔNeGo BatiSta caMPoS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / aBaetetUBa / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
aBaetetUBa / BarcareNa / 26/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 2
BarcareNa / BeleM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: ivete MiriaN doS reiS SePeda
MatrÍcUla: 6400337
cPf: 39716759215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. de Serv. GeraiS a / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854181
Portaria de diarias No. 54696/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) , bem 
como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, considerando 
que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / SaNtareM / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
SaNtareM / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: evaNdro doS SaNtoS Paiva feio
MatrÍcUla: 5771200
cPf: 57588678291
carGo/fUNÇÃo:
ProfeSSor claSSe iii / doceNte
ordeNador: Nilda Maria SaNtoS de oliveira cPf: 60799382272

Protocolo: 854182
Portaria de diarias No. 55051/2022
oBJetivo: avaliaÇÃo de BeNS iNServÍveiS Para deSfaZiMeNto e iNveNtário 
NaS ee BartoloMeU MoraeS da Silva e aNeXo. realiZar toMBaMeNto do 
ProGraMa diNHeiro direto Na eScola (Pdde 2019/2020/2021) realiZar 
toMBaMeNto doS diverSoS BeNS PatriMoNiaiS eNtreGUeS Por eSta 
SedUc atUaliZar SeNHaS doS GeStoreS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / SaNtareM / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
SaNtareM / Novo ProGreSSo / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
Novo ProGreSSo / SaNtareM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0
SaNtareM / BeleM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: JoSe Maria rodriGUeS riBeiro
MatrÍcUla: 942049
cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:
ServeNte / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854183
Portaria de diarias No. 55052/2022
oBJetivo: eXecUÇÃo do ProJeto de MaPeaMeNto da aGricUltUra 
do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo 
eScolar daS eScolaS eStadUaiS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / ParaUaPeBaS / 24/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 3
ParaUaPeBaS / BeleM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: daNielle da coSta loBato
MatrÍcUla: 54187317
cPf: 65221001268
carGo/fUNÇÃo:
NUtricioNiSta / ativ Nivel SUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854184
Portaria de diarias No. 55053/2022
oBJetivo: eXecUÇÃo do ProJeto de MaPeaMeNto da aGricUltUra 
do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo 
eScolar daS eScolaS eStadUaiS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / ParaUaPeBaS / 24/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 3
ParaUaPeBaS / BeleM / 27/10/2022 - 27/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: JoYce PiNHeiro doS aNJoS Silva
MatrÍcUla: 57212317
cPf: 86732633287
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPeracioNal / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854185
Portaria de diarias No. 55046/2022
oBJetivo: eXecUÇÃo do ProJeto de MaPeaMeNto da aGricUltUra 
do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo 
eScolar daS eScolaS eStadUaiS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / cUrraliNHo / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
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cUrraliNHo / BeleM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: rodriGo BarroS de MoraeS
MatrÍcUla: 5901693
cPf: 86757962268
carGo/fUNÇÃo:
eSPecialiSta eM edUcacao claSSe i / eSPecialiSta
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854173
Portaria de diarias No. 55047/2022
oBJetivo: coNdUZir tÉcNicoS Para eXecUÇÃo do ProJeto de 
MaPeaMeNto da aGricUltUra do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo do 
ProGraMa de aliMeNtaÇÃo eScolar daS eScolaS eStadUaiS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / cUrioNoPoliS / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
cUrioNoPoliS / BeleM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: NaZareNo de SoUSa PiNto
MatrÍcUla: 57216813
cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:
MotoriSta / ativ aPoio oPerac
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854175
Portaria de diarias No. 55045/2022
oBJetivo: eXecUÇÃo do ProJeto de MaPeaMeNto da aGricUltUra 
do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo do ProGraMa de aliMeNtaÇÃo 
eScolar daS eScolaS eStadUaiS.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / cUrioNoPoliS / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
cUrioNoPoliS / BeleM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoMe: flavia criStiNa de aNdrade PaeS de lira
MatrÍcUla: 5053196
cPf: 23430273234
carGo/fUNÇÃo:
NUtricioNiSta / ativ Nivel SUPerior
ordeNador: lUciaNa oliveira Silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854170
Portaria de diarias No. 54695/2022
oBJetivo: acompanhamento da coleta do censo escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, 
considerando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos 
educacionais.
oriGeM/deStiNo/PerÍodo:
BeleM / SaNtareM / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
SaNtareM / BeleM / 02/09/2022 - 02/09/2022 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: 854171
.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:8097/2022 de 15/09/2022
de acordo com o Processo nº 99747/2021
formalizar a designação da servidora Maria Herica doS SaNtoS 
cordeiro, Matrícula nº 5902067/1, espec. em educação, para responder 
interinamente pela função de diretor ii (Ged-3.1) da eeefM. onésima 
Pereira de Barros/Santarém, no período de 31/10/2019 a 19/10/2020, 
para fins de regularização funcional.
aProVaÇÃo de escaLa FÉrias
Portaria nº.:8126/2022 de 15/09/2022
Nome:JUliaNa Silva de SoUZa loUriNHo
Matrícula:5802237/2 Período:18/10/22 à 01/12/22exercício:2022
Unidade:ee. rui Paranatinga Barata/Belém
Portaria nº.:631/2022 de 20/07/2022
Nome:aNa cláUdia MeNdeS de oliveira
Matrícula:57210165/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:1ª Ure/Bragança
Portaria nº.:362/2022 de 20/07/2022
Nome:GUilfraNciS NaZarÉ caldaS da coSta doS SaNtoS
Matrícula:57233986/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:1ª Ure/Bragança
Portaria nº.:363/2022 de 20/07/2022
Nome:Maria MarleNe rodriGUeS fáriaS
Matrícula:57210167/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:1ª Ure/Bragança
Portaria nº.:364/2022 de 20/07/2022
Nome:lUiS ferNaNdo riBeiro Pereira
Matrícula:5838673/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:1ª Ure/Bragança
Portaria nº.:365/2022 de 20/07/2022
Nome:Silvia do NaSciMeNto oliveira
Matrícula:57209427/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Monsenhor Mâncio ribeiro/Bragança

Portaria nº.:366/2022 de 20/07/2022
Nome:erita Maria rodriGUeS de oliveira
Matrícula:57209372/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. cel. aluízio ferreira/Bragança
Portaria nº.:367/2022 de 21/07/2022
Nome:ediNeia coNde de MoraiS
Matrícula:5895384/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. augusto corrêa/Bragança
Portaria nº.:368/2022 de 21/07/2022
Nome: iSlaNe reGiNa traJaNo da Silva
Matrícula:57210158/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. augusto corrêa/Bragança
Portaria nº.:369/2022 de 21/07/2022
Nome:Mara lÚcia Pereira Garcia
Matrícula:54182877/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. augusto corrêa/Bragança
Portaria nº.:370/2022 de 21/07/2022
Nome:MoNiQUe daS GraÇaS Paiva coSta
Matrícula:55585976/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. augusto corrêa/Bragança
Portaria nº.:371/2022 de 21/07/2022
Nome: carMeN lÚcia Saraiva ferreira alveS
Matrícula:57233985/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. augusto corrêa/Bragança
Portaria nº.:372/2022 de 25/07/2022
Nome: carMeM Márcia da Silva Melo
Matrícula:57209368/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Márcio Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:373/2022 de 25/07/2022
Nome:criStiaNe elleNe PiNHeiro Silva
Matrícula:54183432/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Mário Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:374/2022 de 25/07/2022
Nome: Helilde Macedo de Melo
Matrícula:57228531/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Mário Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:375/2022 de 25/07/2022
Nome:eliaNe da coNceiÇÃo lUZ SaNtaNa
Matrícula:5822416/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Mário Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:376/2022 de 25/07/2022
Nome:NaZelY alMeida SoUSa SaNtoS
Matrícula:5740274/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Mário Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:377/2022 de 25/07/2022
Nome:Socorro Silva de oliveira
Matrícula:5434262/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Mário Queiroz do rosário/Bragança
Portaria nº.:379/2022 de 26/07/2022
Nome: aNdrÉia do Socorro crUZ coSta
Matrícula:5823250/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. Santa terezinha/Bragança
Portaria nº.:380/2022 de 26/07/2022
Nome:Maria roSiNÉlia PiMeNta Silva
Matrícula:57210178/1 Período:20/11/22 à 03/01/23exercício:2022
Unidade:eeef. Santa terezinha/Bragança
Portaria nº.:381/2022 de 26/07/2022
Nome: roGiaNe alveS da Silva
Matrícula:57208636/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. Santa terezinha/Bragança
Portaria nº.:382/2022 de 26/07/2022
Nome:SaNdra Patricia NaSciMeNto KUroKi
Matrícula:57210134/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. Santa terezinha/Bragança
Portaria nº.:383/2022 de 26/07/2022
Nome:SoraYa daNielle de Melo PaeS
Matrícula:57233990/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. Santa terezinha/Bragança
Portaria nº.:384/2022 de 26/07/2022
Nome:aleSSaNdra Maria QUeiroZ de SoUZa
Matrícula:57209577/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:385/2022 de 26/07/2022
Nome:aleSSaNdra riBeiro diaS
Matrícula:57210133/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:386/2022 de 26/07/2022
Nome:deGiaNe da Silva fáriaS
Matrícula:57210166/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:387/2022 de 26/07/2022
Nome:ioNete Silva
Matrícula:5448514/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.luiz Paulino Martires/Bragança
Portaria nº.:388/2022 de 26/07/2022
Nome:adriaNa Márcia loPeS
Matrícula:57209354/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. do rocha/Bragança
Portaria nº.:389/2022 de 26/07/2022
Nome:SUelMa de SoUZa MoraeS
Matrícula:57209429/1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. do rocha/Bragança



diário oficial Nº 35.119   61Segunda-feira, 19 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria nº.:390/2022 de 26/07/2022
Nome:elieNe rodriGUeS Porto alMeida
Matrícula:57210155/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. do rocha/Bragança
Portaria nº.:391/2022 de 26/07/2022
Nome:HelaiNe crYStiNa de oliveira PaiXÃo
Matrícula:5842360/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. João Paulo ii/Bragança
Portaria nº.:392/2022 de 28/07/2022
Nome:dioNe vieira SaliS
Matrícula:57233980/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.leandro lobão da Silveira/Bragança
Portaria nº.:393/2022 de 28/07/2022
Nome:aNa KariNa NeveS riBeiro
Matrícula:57233715/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:1ª Ure/Bragança
Portaria nº.:395/2022 de 28/07/2022
Nome:fraNciSca caStro de JeSUS
Matrícula:54183609/3 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeef. casa da amizade/Bragança
Portaria nº.:396/2022 de 28/07/2022
Nome: NilSoN aNtÔNio da Silva SoUSa
Matrícula:5838703/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. casa da amizade/Bragança
Portaria nº.:397/2022 de 02/09/2022
Nome: carMeN lÚcia da Silva SaNtoS
Matrícula:57233989/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM.Profª. Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:8049/2022 de 15/09/2022
Nome:iNácia fiGUeiredo aSSUNÇÃo
Matrícula:189740/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretário/Belém
Portaria nº.:8052/2022 de 15/09/2022
Nome: roSicleia da rocHa reBelo
Matrícula:661899/1 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:departamento de inspeção e documentação escolar/Belém
Portaria nº.:8050/2022 de 15/09/2022
Nome:HeloiSa cordovil QUiterio
Matrícula:57234530/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa Senhora do rosário/Marituba
Portaria nº.:8051/2022 de 15/09/2022
Nome:ilZa carla reBelo freire
Matrícula:57216300/2 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. Nossa Senhora do rosário/Marituba
Portaria nº.:8084/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria MadaleNa vieira da Silva
Matrícula:57210890/1 Período:01/09/22 à 15/10/22exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/Belém
Portaria nº.:8083/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria MadaleNa vieira da Silva
Matrícula: 57210890/1 Período:16/10/22 à 29/11/22exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/Belém
Portaria nº.:8085/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria MadaleNa vieira da Silva
Matrícula: 57210890/1 Período:30/11/22 à 13/01/23exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/Belém
Portaria nº.:8086/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria raiMUNda SaNtaNa foNte
Matrícula:5568404/1 Período:14/09/22 à 13/10/22exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/Belém
Portaria nº.:8087/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria raiMUNda SaNtaNa foNte
Matrícula: 5568404/1 Período:14/10/22 à 27/11/22exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/Belém
Portaria nº.:8088/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria raiMUNda SaNtaNa foNte
Matrícula: 5568404/1 Período:28/11/22 à 11/01/23exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/Belém
Portaria nº.:8089/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria raiMUNda SaNtaNa foNte
Matrícula: 5568404/1 Período:12/01/23 à 26/01/23exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e enquadramento/Belém
Portaria nº.:397/2022 de 27/05/2022
Nome:MicHeliNe da Silva BaStoS
Matrícula:5368006/2 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee. almirante Soares dutra/Santarém
Portaria nº.:395/2022 de 27/05/2022
Nome: roNilSe Maria ferreira da crUZ
Matrícula:5547911/2 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:5ª Ure/Santarém
Portaria nº.:393/2022 de 27/05/2022
Nome:MariNete coSta de liMa
Matrícula:227951/2 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:5ª Ure/Santarém
Portaria nº.:392/2022 de 27/05/2022
Nome:JoYce de oliveira cHaveS
Matrícula:57211322/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:5ª Ure/Santarém
Portaria nº.:406/2022 de 27/05/2022
Nome:ilZa NoGUeira doS SaNtoS
Matrícula:5821916/2 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:ee. Pedro álvares cabral/Santarém

Portaria nº.:404/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria roSilda araÚJo
Matrícula:286060/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee. Jader Barbalho/Santarém
Portaria nº.:403/2022 de 27/05/2022
Nome: WilK raiMUNdo da Silva BatiSta
Matrícula:57210492/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:ee. ezeriel Mônico de Matos/Santarém
Portaria nº.:402/2022 de 27/05/2022
Nome:Pedro PaUlo da Silva Porto
Matrícula:5609461/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee. eduardo angelim/aveiro
Portaria nº.:401/2022 de 27/05/2022
Nome: GeovaN ailaN ParitiNS liMa PariNtiNS
Matrícula:57214895/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee. antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Portaria nº.:396/2022 de 27/05/2022
Nome:GiSele vidal ferreira
Matrícula:57208435/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:5ª Ure/Santarém
Portaria nº.:413/2022 de 30/05/2022
Nome:alBa Neila Mota viNHote Pedreiro
Matrícula:5564085/2 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee. rodrigues dos Santos/Santarém
Portaria nº.:412/2022 de 30/05/2022
Nome:Soeli Silva
Matrícula:57208408/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:ee. rodrigues dos Santos/Santarém
Portaria nº.:411/2022 de 30/05/2022
Nome:Pedro HeNriQUe teiXeira PiNto
Matrícula:57208458/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:ee. rodrigues dos Santos/Santarém
Portaria nº.:407/2022 de 27/05/2022
Nome: lUcidea loBato
Matrícula:5811376/2 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee. Pedro álvares cabral/Santarém
Portaria nº.:418/2022 de 30/05/2022
Nome: WeliNGtoN BraGa PiNHeiro
Matrícula:57210940/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:ee. Profª terezinha de Jesus rodrigues/Santarém
Portaria nº.:414/2022 de 30/05/2022
Nome:edil SaNtoS da Silva
Matrícula:57211248/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:ee. rodrgues dos Santos/Santarém
Portaria nº.:405/2022 de 27/05/2022
Nome:ralieNY Pereira Pereira da Silva
Matrícula:5802997/2 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:ee. Maria Uchôa Martins/Santarém
Portaria nº.:400/2022 de 27/05/2022
Nome:JoelMa crUZ da cUNHa
Matrícula:57210488/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:ee. antônio Batista Belo de carvalho/Santarém
Portaria nº.:398/2022 de 27/05/2022
Nome:JoÃo ferreira da coSta
Matrícula:6330100/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee. aluízio lopes Martins/Santarém
Portaria nº.:417/2022 de 30/05/2022
Nome:Joelita de caStro ferreira
Matrícula:57210480/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:ee. São raimundo/Santarém
Portaria nº.:415/2022 de 30/05/2022
Nome:edNa Maria MedeiroS de alMeida
Matrícula:57212407/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2021
Unidade:ee. São felipe/Santarém
Portaria nº.:423/2022 de 04/07/2022
Nome:Márcia cleide MoraeS PadUaNo
Matrícula:57208138/1 Período:24/11/22 à 07/01/23exercício:2022
Unidade:ee. cônego leitão/castanhal
Portaria nº.:419/2022 de 04/07/2022
Nome:JorGe evaldo fiGUeiredo BerNardo
Matrícula:57209954 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:ee. cônego leitão/castanhal
Portaria nº.:415/2022 de 07/07/2022
Nome:eliSa de NaZarÉ GoMeS Pereira
Matrícula:57234115/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:ee. cônego leitão/castanhal
Portaria nº.:409/2022 de 04/07/2022
Nome: claUdeci freire BarroSo
Matrícula:5681618/2 Período:21/11/22 à 04/11/23exercício:2022
Unidade:ee. cônego leitão/castanhal
Portaria nº.:253/2022 de 04/07/2022
Nome:cHriStiaNY de caStro araÚJo
Matrícula:57208087/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. elcione therezinha Zahluth Barbalho/castanhal
Portaria nº.:293/2022 de 04/07/2022
Nome:arioSMar JUNior loBo da PaiXÃo e Slva
Matrícula:5951576/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeef. abel ovídio de campos/curuça
Portaria nº.:300/2022 de 04/07/2022
Nome: Maria criStiNa da Silva de freitaS vaZ
Matrícula:57234100/1 Período:22/11/22 à 21/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuça
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Portaria nº.:301/2022 de 04/07/2022
Nome:Maria de NaZarÉ BotelHo BlaNco
Matrícula:5809630/2 Período:26/11/22 à 09/01/23exercício:2022
Unidade:eeef. Maria Hyluisa Pinto ferreira/curuçá
Portaria nº.:230/2022 de 04/07/2022
Nome:aNa roSa loPeS caitaNo
Matrícula:57208062/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:eeef. francisco Nunes/Santa Maria do Pará
Portaria nº.:322/2022 de 04/07/2022
Nome:aNtÔNia Márcia coNceiÇÃo da coSta
Matrícula:57234001/1 Período:11/11/22 à 25/12/22exercício:2022
Unidade:eeeM. frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:300/2022 de 04/07/2022
Nome:JaNeide de liMa teiXeira da Silva
Matrícula:57208629/1 Período:05/11/22 à 19/12/22exercício:2022
Unidade:eeeM. frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:329/2022 de 04/07/2022
Nome:MarlUce de liMa lira
Matrícula:5837910/2 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:eeeM. frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:323/2022 de 04/07/2022
Nome: lUciaNe JaQUeS daS NeveS
Matrícula: 57208424/1 Período:24/11/22 à 07/01/23exercício:2022
Unidade:eeeM. frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:405/2022 de 04/07/2022
Nome:aliNe PaNtoJa da cUNHa
Matrícula:57208058/1 Período:26/11/22 à 09/01/23exercício:2022
Unidade:ee. cônego leitão/castanhal
Portaria nº.:321/2022 de 04/07/2022
Nome:raiMUNda lUcelia rodriGUeS caStro
Matrícula:57209952/1 Período:28/11/22 à 11/01/23exercício:2022
Unidade:eeeM frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá
Portaria nº.:246/2022 de 04/07/2022
Nome:roNYSSoN JoÃo de MatoS cHUcre
Matrícula:57210241/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM. augusto ramos Pinheiro/terra alta
Portaria nº.:200/2022 de 04/07/2022
Nome:MariaNa NoGUeira diaS
Matrícula:57208186/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM. Profª deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:199/2022 de 04/07/2022
Nome:Silvia de NaZarÉ do roSário veNtUra
Matrícula:57208178/1 Período:29/11/22 à 12/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM. Profª deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:198/2022 de 04/07/2022
Nome:MarlUcia GoMeS de oliveira
Matrícula:5658128/2 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Profª deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:195/2022 de 04/07/2022
Nome:MadaleNa valeria rocHa de oliveira
Matrícula:57234374/1 Período:15/11/22 à 29/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Profª deusarina da Silva rodrigues/castanhal
Portaria nº.:224/2022 de 04/07/2022
Nome:fraNciSco eZivaNdro araÚJo SaNtoS
Matrícula:57188831/3 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profº antônio Marçal/inhangapi
Portaria nº.:016/2022 de 15/09/2022
Nome:JoaNa roSa tavareS da Silva
Matrícula:57201755/2 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Stella Maris/Soure
Portaria nº.:188/2022 de 08/09/2022
Nome:raiMUNdo fUrtado de oliveira
Matrícula:3222004/1 Período:31/10/22 à 29/11/22exercício:2022
Unidade:eeef. dr. Ângelo cesárino/igarapé-açu
Portaria nº.:189/2022 de 08/09/2022
Nome: aUricÉlia NaSciMeNto de SoUZa
Matrícula:57233975/1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profª Maria ione Henrique/igarapé-açu
Portaria nº.:161/2022 de 01/08/2022
Nome:raiMUNda Socorro da PaiXÃo
Matrícula:57208370/1 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. frei constâncio/almerim
Portaria nº.:162/2022 de 24/08/2022
Nome:roSSildeS caldeira vilela
Matrícula:57208377/1 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. frei constâncio/almerim
Portaria nº.:172/2022 de 24/08/2022
Nome:aNtÔNio carloS alveS MeireleS
Matrícula:5902388/1Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Pretextato da costa alvarenga/Prainha
Portaria nº.:173/2022 de 24/08/2022
Nome:Maria iNeZ MoNte da crUZ
Matrícula:54191179/2 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. amadeu Burlamaqui Simões/alenquer
Portaria nº.:174/2022 de 24/08/2022
Nome:PaUlo de SoUZa QUeiroZ
Matrícula:5951516/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ceeM. francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.:175/2022 de 24/08/2022
Nome: fraNcioNei da coSta rodriGUeS
Matrícula:57224067/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:6ª Ure/Monte alegre

Portaria nº.:176/2022 de 24/08/2022
Nome:terliaNe do Socorro caStro MUNHoZ
Matrícula:5902781/ Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade: 6ª Ure/Monte alegre
Portaria nº.:180/2022 de 02/09/2022
Nome: cid ferreira Prado de carvalHo
Matrícula:5847168/2 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:ceeM. Presidente fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.:183/2022 de 05/09/2022
Nome:iZaac valeNte doS SaNtoS
Matrícula:5948775/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ceeeM. francisco Nobre de almeida/Monte alegre
Portaria nº.:588/2022 de 16/05/2022
Nome: Maria de fátiMa de SoUZa
Matrícula:57208149/1 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.dr. laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria nº.:141/2022 de 03/03/2022
Nome:adriaNa correia coSta liMa
Matrícula:57208052/1 Período:18/11/22 à 01/01/23exercício:2022
Unidade:ee. remigio fernandez/Marapanim
Portaria nº.:645/2022 de 29/03/2022
Nome:Siria Brito SoareS
Matrícula:57208173/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:730/2022 de 01/04/2022
Nome:Zoraide do Socoro alveS diaS
Matrícula:5716900/2 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeef. José Salles/castanhal
Portaria nº.:641/2022 de 29/03/2022
Nome: roSiaNe crUZ da foNSeca de freitaS
Matrícula:5658225/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:678/2022 de 20/08/2022
Nome:claUdio alveS araÚJo
Matrícula:5896319/1 Período:28/11/22 à 27/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM. 28 de Janeiro/castanhal
Portaria nº.:627/2022 de 29/03/2022
Nome: JoNilZa BarroS caldaS
Matrícula:57188903/2 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:635/2022 de 29/03/2022
Nome:NilvaNe MoNteiro SaMPaio
Matrícula:57208192/1 Período:13/11/22 à 27/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:621/2022 de29/03/2022
Nome: evelYN doS SaNtoS MoUra
Matrícula:57209950/1 Período:13/11/22 à 27/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:614/2022 de 28/03/2022
Nome:adoNai Macedo ferreira
Matrícula:57208066/1 Período:24/11/22 à 07/01/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Profº Benício lopes/castanhal
Portaria nº.:29/2022 de 20/06/2022
Nome:Maria de fátiMa Pereira de SoUZa
Matrícula:5753457/2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeeM. Senador catete Pinheiro/rio Maria
Portaria nº.:554/2022 de 15/09/2022
Nome:Silvia leila reBelo reGo
Matrícula:57188844/1 Período:08/10/22 à 06/11/22exercício:2021
Unidade:ee. Gonçalves dias/Santarém
retiFicar
Portaria Nº.:8093/2022 de 15/09/2022
Retificar na Portaria Col. nº 001024/2022 de 01/04/2022, que concedeu 
15 dias de férias regulamentares, o período de 17/08/2022 de 31/08/2022 
para 05/12/2022 a 19/12/2022, referente ao exercício 2022, em relação 
a servidora lilia rUBia de alMeida e Silva, matricula Nº57210644/1, 
auxiliar operacional, lotada na divisão de cadastro/Belém
Portaria Nº.:8094/2022 de 15/09/2022
Retificar na Portaria Col. nº 004551/2022 de 07/06/2022, que concedeu 
30 dias de férias regulamentares, o período de 01/11/2022 de 30/11/2022 
para 12/12/2022 a 10/01/2023, referente ao exercício de 2022, em relação 
a servidora liNa da Silva fáriaS, matricula Nº 57214213/1, assistente 
administrativo, lotada na divisão de Pagamento/Belém
Portaria Nº.:8092/2022 de 15/09/2022
Retificar na Portaria nº 007034/2022 de 04/08/2022, que concedeu 30 
dias de férias regulamentares, o período de 08/09/2022 de 07/10/2022 
para 03/10/2022 a 01/11/2022, referente ao exercício 2021, em relação 
ao servidor HUeliSoN fáBio SaNta BriGida, matricula Nº57224243/1, 
assistente administrativo, lotado no Gabinete do Secretário/Belém
Portaria Nº.:8091/2022 de 15/09/2022
Retificar na Portaria nº 001972/2022 de 21/03/2022, que concedeu 45 
dias de férias regulamentares, o período de 15/06/2022 de 29/07/2022 
para 01/12/2022 a 15/01/2023, referente ao exercício 2022, da servidora 
Márcia Maria Pereira ferreira, matricula Nº57200415/3, especialista 
em educação, lotada na diretoria de ensino/Belém

Protocolo: 854333
LiceNÇa carGo eLetiVo
Portaria nº.:7907/2022 de 12/09/2022
autorizar o afastamento da servidora Nilda Maria PaUla NUNeS, 
matricula nº 778486/1, Professor, lotada no Gabinete do Secretario , 
para concorrer ao cargo de eletivo de deputado estadual, no período de 
31/07/2022 a 02/10/2022.
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Portaria nº.:8128/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor aNtoNio Geraldo carMo da 
coSta, matricula nº 5782880/1, Professor, lotado na ee Prof ernestina 
Pereira Maia/Moju, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, 
no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8129/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor edSoN MatoS doS SaNtoS JUNior, 
matricula nº 80845440/3, Professor, lotado na diretoria de ensino/Belém, 
para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, no período de 
31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8130/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor aNdrei alaN BeNto BorGeS, 
matricula nº 57204112/1, Professor, lotado na ee rodrigues dos Santos/
Santarem, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, no 
período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8131/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor daNiel vilHeNa fariaS filHo, 
matricula nº 54189833/1, Professor, lotado na ee instituto de educação 
estadual do Para, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, 
no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8132/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento da servidora lUaNa criStiNa doS PaSSoS 
alveS, matricula nº 54190300/2, especialista em educação, lotada na 
eeef Gonçalves dias/ananindeua, para concorrer ao cargo de eletivo de 
deputado estadual, no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8133/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor JoSe carloS NeveS MoUrao, 
matricula nº 57212266/1, assistente administrativo, lotado na ee Prof 
olinda veras alves/curuça, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado 
eStadual, no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8134/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor Marcio eric PiNto SeaBra, 
matricula nº 57204711/1, Professor, lotado na ee Prof Bolivar Bordalo da 
Silva/Bragança, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado estadual, 
no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8135/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento da servidora Jocileia PiNto MiraNda, matricula 
nº 5426731/1, Professor, lotada na ee Manoel Juliao Garcia castanho/
Bragança, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado federal, no 
período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8136/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor viNicio da Silva NaSciMeNto, 
matricula nº 57198808/2, Professor, lotada na eeeM Heriberto Barroso 
araguao/cameta, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado estadual, 
no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8137/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor MarciaNo JoSe ZaNella, matricula 
nº 54192913/2, Professor, lotada na eeeM Brigadeiro Haroldo coimbra 
veloso/Jacareacanga, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado 
estadual, no período de 28/07/2022 a 02/10/2022.
Portaria nº.:8138/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor raiMUNdo NoNato SaNtaNa, 
matricula nº 5774365/2, Professor, lotado na ee rio caete/Bragança, 
para concorrer ao cargo de eletivo de deputado estadual, no período de 
31/07/22 a 02/10/22.
Portaria nº.:8139/2022 de 15/09/2022
autorizar o afastamento do servidor Marco aUrelio MaGalHaeS 
cardoSo, matricula nº 5749743/2, Professor, lotado na ee Prof aluisio 
lopes MartinsSantarem, para concorrer ao cargo de eletivo de deputado 
estadual, no período de 31/07/22 a 02/10/22.
LiceNÇa iNteresse ParticULar
Portaria nº.:7986/2022 de 13/09/2022
conceder licença para tratar de interesse Particular, o servidor aNtoNio 
da lUZ coSta Neto, matricula nº 5896397/1, Professor, lotado na ee. 
Prof Hilda vieira/Belém, no período de
07/03/2022 a 05/03/2024.
reVoGar
Portaria n.º: 7955/2022 de 13/09/2022
de acordo com o Processo nº 2020/1059187 de aposentadoria.
revogar, a contar de 01/08/2021, a cessão para a Secretaria MUNiciPal de 
edUcaÇÃo de ParaUaPeBaS, em relação ao servidor MarcoS GoNÇalveS 
doS SaNtoS, matricula nº 277738/1, Professor, concedida através da Portaria 
col. nº 2244/2004 de 12/04/2004, sem ônus para o Órgão de origem, por 
conta do processo de Municipalização do ensino fundamental.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8034/2022 de 14/09/2022
Nome:elaiNe PiNto SoUSa
Matrícula:57208428/1cargo:espec. em educação
lotação:ee Julia G Passarinho/Santarem
Período:29/09/22 a 27/11/22
triênios:14/11/11 a 13/11/14
Portaria nº.8032/2022 de 14/09/2022
Nome:Walcir ortiZ
Matrícula:57215243/1cargo:assist.administ.
lotação:ee antonio lemos/Sta izabel do Pará
Período:17/08/22 a 15/10/22
triênios:17/02/15 a 16/02/18
Portaria nº.8037/2022 de 14/09/2022
Nome:SaNdro aNdreY Natividade MoNteiro
Matrícula:57213638/1cargo:assist.administ.
lotação:eeef Joao carlos Batista/ananindeua

Período:05/09/22 a 03/11/22
triênios:03/03/15 a 02/03/18
Portaria nº.8036/2022 de 14/09/2022
Nome:Joao KeNNedY doS SaNtoS Silva
Matrícula:57212979/1cargo:assist.administ.
lotação:ee Mal cordeiro de farias/Belém
Período:05/09/22 a 03/11/22
triênios:12/02/09 a 11/02/12
Portaria nº.8031/2022 de 14/09/2022
Nome:vaNda do Socorro PacHeco SoareS
Matrícula:57215681/1cargo:Servente
lotação:eeeM, Profª odila de Souza/altamira
Período:01/10/22 a 29/11/22
triênios:09/09/16 a 08/09/19
Portaria nº.7969/2022 de 13/09/2022
Nome:creUSa MoNteiro loPeS
Matrícula:5896383/1cargo:Servente
lotação:ee.albertina leitão/Santa izabel do Pará
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
triênios:25/11/2011 a 24/11/2014
Portaria nº.8029/2022 de 14/09/2022
Nome:NataNael da Silva
Matrícula:628743/1cargo:Servente
lotação:diretoria de assistência ao estudante/Belém
Período:03/10/2022 a 01/12/2022
triênios:09/05/2012 a 08/05/2015
Portaria nº.8030/2022 de 14/09/2022
Nome:NataNael da Silva
Matrícula:628743/1cargo:Servente
lotação:diretoria de assistência ao estudante/Belém
Período:02/12/2022 a 31/12/2022
triênios:09/05/2015 a 08/05/2018
Portaria nº.8035/2022 de 14/09/2022
Nome:GiocoNda Maria GoNÇalveS doS SaNtoS
Matrícula:57214617/1cargo:Merendeira
lotação:ee.Placido de castro/Santarém
Período:03/10/2022 a 01/12/2022
triênios:29/12/2014 a 28/12/207
Portaria Nº. 8040/2022 de 14/09/2022
Nome:fraNciSca daS cHaGaS Brito de caStro riBeiro
Matrícula:5751861/1cargo:espec. em educação
lotação:ee Mario Barbosa/Belém
Período:19/09/22 a 17/11/22
triênios:30/07/12 a 29/07/15
Portaria Nº. 8041/2022 de 14/09/2022
Nome:HelaiNe MartiNS da Silva
Matrícula:57221021/1cargo:Professor
lotação:centro de educação de Jov e adultos/Santarem
Período:24/10/22 a 22/12/22
triênios:24/09/12 a 23/09/15
Portaria Nº. 8039/2022 de 14/09/2022
Nome:JoaNa darc Garcia riBeiro
Matrícula:7353970/1cargo:Servente
Lotação:Centro Integrado de Form. Profis de Cameta/Cameta
Período:01/10/22 a 29/11/22
triênios:15/06/12 a 14/06/15
Portaria Nº. 8043/2022 de 14/09/2022
Nome:SerGio BeZerra de liMa
Matrícula:57213209/1cargo:assist.administ.
lotação:ee Jornalista romulo Maiorana/ananindeua
Período:10/08/22 a 08/10/22
triênios:16/02/12 a 15/02/15
Portaria Nº. 7885/2022 de 12/09/2022
Nome:Silvia MoUrao SirotHeaU
Matrícula:5734916/2cargo:Professor
lotação:ee Prof terezinha de Jesus rodrigues/Santarem
Período:01/09/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/12/22
triênios:26/05/09 a 25/05/12 – 26/05/12 a 25/05/15
Portaria Nº. 8078/2022 de 15/09/2022
Nome:raiMUNda SaNtaNa da coSta
Matrícula:961671/3cargo:Professor
lotação:ee Severiano Benedito de Souza/Sta Maria doPará
Período:03/10/22 a 01/12/22
triênios:01/01/01 a 31/12/03
Portaria Nº. 8079/2022 de 15/09/2022
Nome: Maria JoSe PaNtoJa ferreira
Matrícula:5531918/2cargo:espec. em educação
lotação:ee osvaldina Muniz/cameta
Período:01/06/22 a 30/07/22
triênios:25/11/14 a 24/11/17
Portaria Nº. 8081/2022 de 15/09/2022
Nome:aldileNe do Socorro oliveira
Matrícula:57208265/1cargo:espec. em educação
lotação:ee osvaldo cruz/capitao Poço
Período:18/09/20 a 16/11/20
triênios:17/11/11 a 16/11/14
Portaria Nº. 8080/2022 de 15/09/2022
Nome:doralice coNceiÇÃo de alMeida liMa
Matrícula:6388582/1cargo:Servente
lotação:Seção de cadastro da capital/Belém
Período:03/02/21 a 03/04/21
triênios:01/11/08 a 31/10/11
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LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº.:7953/2022 de 13/09/2022
conceder licença casamento a Socorro Silva de oliveira, matricula 
nº 5434262/2, espec. em educação, lotada na ee.Mário Queiroz do 
rosário/Bragança, no período de 26/08/2022 a 02/09/2022
Portaria Nº.:8047/2022 de 15/09/2022
conceder licença casamento a SHerMaN WilliaMS SoUZa PalHaNo, 
matricula nº 55585794/2, Professor, lotada na ee. Sub.of.edvaldo Brandão 
de Jesus/icoaraci, no período de 12/08/2022 a 19/08/2022
Portaria Nº.:8048/2022 de 15/09/2022
conceder licença casamento a roBSoN italo aGUiar rodriGUeS, 
matricula nº 57197075/2, Professor, lotado na eefM. Prof. Nelson dos Prazeres 
Henrique/canaa dos carajas, no período de 26/08/2022 a 02/09/2022
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:8045/2022 de 15/09/2022
conceder licença Maternidade a JaMYle da Silva MatoSo, matricula nº 
57208157/1, espec. em educação, lotada na eeefM. José Marcelino de 
oliveira/ananindeua, no período de 24/08/2022 a 19/02/2023
Portaria nº.:398/2022 de 02/08/2022
Nome: claUdia de fatiMa NaSciMeNto reiS
Matrícula:57209405-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:399/2022 de 02/08/2022
Nome: daNivea celeSte do Socorro Silva doS SaNtoS
Matrícula:57233984-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:400/2022 de 02/08/2022
Nome: KaliNa aNdreZa SoareS MarQUeS
Matrícula:57211371-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eefM Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:402/2022 de 02/08/2022
Nome: Maria eliZaNGela daS NeveS
Matrícula:57233995-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:403/2022 de 02/08/2022
Nome: JoÃo PliNio ferreira de QUadroS
Matrícula:57209356-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:404/2022 de 02/08/2022
Nome: SaMia Patrice de Melo BeleZa
Matrícula:57210131-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:405/2022 de 02/08/2022
Nome: valeria alMeida PaZ
Matrícula:57234167-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:406/2022 de 03/08/2022
Nome: editH SoUSa correa
Matrícula:5322243-2 Período:22/11/22 à 05/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:407/2022 de 03/08/2022
Nome: eliaNa Maria MoNteiro aleNcar
Matrícula:5896674-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:408/2022 de 03/082022
Nome: MoNica do Socorro SoUSa rodriGUeS
Matrícula:5235448-2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe, luiz Gonazaga/Bragança
Portaria nº.:409/2022 de 03/08/2022
Nome: SilvaNa Mara de Melo PaeS
Matrícula: 5750296-2Período:20/11/22 à 03/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:410/2022 de 03/08/2022
Nome: ZilMira coSta da Silva
Matrícula:57210128-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:411/2022 de 03/08/2022
Nome: arNaldo roGerio reiS do vale
Matrícula:57234173-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe; luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:414/2022 de 09/08/2022
Nome: adila da ProvideNcia MaciaS SiQUeira
Matrícula:57210154-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef associação de Pais e amigos dos excepcionais/Bragança
Portaria nº.:415/2022 de 09/082022
Nome: aNa claUdia GoMeS de aSSUNÇÃo
Matrícula:57234179-1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeef assoc. de Pais e amigos exp./Bragança
Portaria nº.:416/2022 de 10/08/2022
Nome: GivaNildo BatiSta de SoUZa
Matrícula:57233987-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:417/2022 de 10/08/2022
Nome: MileNa BeatriZ evaNGeliSta da Silva
Matrícula:57233993-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:418/2022 de 10/08/2022
Nome: SiMoNe de caSSia GoMeS PireS
Matrícula:57211387-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança

Portaria nº.:419/2022 de 11/08/2022
Nome: Waleria NaZare doS SaNtoS MartiNS
Matrícula: 57210177-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:420/2022 de 11/08/2022
Nome: lUcieNe do Socorro aviZ QUadroS
Matrícula: 57209565-1Período:19/11/22 à 02/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:421/2022 de 16/08/2022
Nome: feliPe Pereira GardUNHo
Matrícula: 57233982-1Período:019/11/22 à 02/01/223xercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.:422/2022 de 16/08/2022
Nome: roSiaNe MaBiliaS coSta MaSSiaS
Matrícula:57209375-1 Período:016/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.:423/2022 de 16/08/2022
Nome: iZaBel vaNda GoNÇalveS da Silva
Matrícula: 6308597-2Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.:424/2022 de 16/08/2022
Nome: Maria do Socorro Silva do roSario
Matrícula:57233988-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.:425/2022 de 16/08/2022
Nome: JoaNe de NaZare QUadroS
Matrícula: 57209440-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:426/2022 de 16/08/2022
Nome: Maria SolaNGe Pereira ferNaNdeS
Matrícula: 57196822-2Período:19/11/22 à 02/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:427/2022 de 16/08/2022
Nome: aNa SUelY da lUZ crUZ
Matrícula: 57210120-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:428/2022 de 16/08/2022
Nome: elleM SUSaNa raBelo do NaSciMeNto
Matrícula:5951794-1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:429/2022 de 17/08/2022
Nome: carMeM lUcia ferreira coSta
Matrícula: 57211385-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:430/2022 de 17/08/2022
Nome: GlaUco de lUNa SaleS
Matrícula: 54197293-2Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:431/2022 de 17/08/2022
Nome: tHaYSe Maria alvao correa
Matrícula: 57210111-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:432/2022 de 17/08/2022
Nome: GoUNod BraUN SarMeNto
Matrícula: 17272-1Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:433/2022 de 22/08/2022
Nome: cacilda de fatiMa MatoS da Silva
Matrícula: 5897163-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM rio caete/Bragança
Portaria nº.:434/2022 de 22/08/2022
Nome: fraNciSco eliZeU de MoraeS correa
Matrícula:5903143-1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM rio caete/Bragança
Portaria nº.:435/2022 de 23/08/2022
Nome: GilMara carla BarBoSa da Silva
Matrícula:57210119-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Patalino/Bragança
Portaria nº.:81/2022 de 30/08/2022
Nome: roBSoN Pereira de SoUZa
Matrícula:972606/2 Período:22/11/22 à 05/01/23exercício:2022
Unidade:ee Brasil tropical/itupiranga
Portaria nº.:128/2022 de 12/04/2022
Nome: deUSaNGela de loUZa riBero
Matrícula:5942061/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeM o Pequeno Principe/Maraba
Portaria nº.:214/2022 de 04/05/2022
Nome: faBriZio freitaS de oliveira
Matrícula:57210786/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:eeM Salome carvalho/Maraba
Portaria nº.:249/2022 de 09/05/2022
Nome: elivaldo Joao da Silva
Matrícula:57212860/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeM liberdade anexo i/Maraba
Portaria nº.:259/2022 de 09/05/2022
Nome: fraNciSca daS cHaGaS de carvalHo
Matrícula:6316603/2 Período:27/11/22 à 10/01/23exercício:2021
Unidade:ee isabel Maracaipe/itupiranga
Portaria nº.:273/2022 de 09/05/2022
Nome: viceNte alveS cardoSo
Matrícula:5680050/3 Período:28/11/22 à 11/01/23exercício:2022
Unidade:ee elza dantas/S domingos do araguaia
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Portaria nº.:277/2022 de 18/05/2022
Nome: eliaNe Melo NoGUeira
Matrícula:5303176/2 Período:24/11/22 à 07/01/23exercício:2022
Unidade:ee elza dantas/S domingos do araguaia
Portaria nº.:343/2022 de 19/05/2022
Nome: JoSe da crUZ SoUZa
Matrícula:57209567/1 Período:07/11/22 à 21/12/22exercício:2022
Unidade:ee acy de Jesus Barros (anexo)Maraba
Portaria nº.:424/2022 de 02/06/2022
Nome: viviaNe MUlato Gaviao
Matrícula:5944173/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:eieeifM Jukapi Krijohere/Bom Jesus do tocantins
Portaria nº.:432/2022 de 06/06/2022
Nome: daYaNe GoNÇalveS da Silva
Matrícula:57214772/1 Período:03/11/22 à 02/12/22exercício:2014
Unidade:4 Ure/Maraba
Portaria nº.:436/2022 de 29/06/2022
Nome: iriSMar NaSciMeNto araUJo Melo
Matrícula:57209622/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2010
Unidade:ee Prof acy de Jesus Barros/Maraba
Portaria nº.:464/2022 de 18/06/2022
Nome: ferNaNda de oliveira cHaveS
Matrícula:57209583/1 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2021
Unidade:ee Prof Salome carvalho/Maraba
Portaria nº.:473/2022 de 05/08/2022
Nome: vaNY de alMeida freitaS
Matrícula:57208947/1Período:01/11/22 à 15/11/22exercício:2019
Unidade:ee dr dionisio Bentes de carvalho/rondon do Para
Portaria nº.:475/2022 de 05/08/2022
Nome: faBio de JeSUS Pereira
Matrícula:54194347/2 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2021
Unidade:ee dr Jose cursinho de azevedo/Maraba
Portaria nº.:478/2022 de 06/08/2022
Nome: BrUNa HervellY doS SaNtoS
Matrícula:5943922/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeM Prof licio Solheiro/Brejo Grande do araguaia
Portaria nº.:479/2022 de 05/08/2022
Nome: daltoN Soeiro do NaSciMeNto
Matrícula:57211581/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee dr Gaspar viana/Maraba
Portaria nº.:508/2022 de 31/08/2022
Nome: leUZileNe KoiXarU KaraJa
Matrícula:57199318/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee Parkre Jimokre/Bom Jesus do tocantins
Portaria nº.:509/2022 de 31/08/2022
Nome: odete Pereira SaMPaio
Matrícula:6307933/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2021
Unidade:eeM Walkise viana/Maraba
Portaria nº.:512/2022 de 31/08/2022
Nome: ciNtia de MoraeS Pereira
Matrícula:54181972/2 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee alice Silveira/Piçarra
Portaria nº.:513/2022 de 31/08/2022
Nome: tereZa lidia de JeSUS Melo raMoS
Matrícula:5889741/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:e dr Gaspar viana/Maraba
Portaria nº.:514/2022 de 31/08/2022
Nome: MariaNa deNiSe MoUra ferreira
Matrícula:57209651/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2021
Unidade:ee o Pequeno Principe/Maraba
Portaria nº.:517/2022 de 01/09/2022
Nome: Maria reGiNa SaNtaNa rocHa
Matrícula:5901326/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2021
Unidade:eeeM dionisio Bentes/rondon do Pará
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:8046/2022 de 15/09/2022
conceder licença Paternidade a SidiNei de Melo coSta, matricula 
nº 5934824/1, Professor, lotado na eeeM. Mª Benta oliveira de Sousa/
redenção, no período de 15/08/2022 a 03/09/2022
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:8098/2022de 15/09/2022
Nome: JoSiaS GoNÇalveS caStro
Matrícula:57224211/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeef carlos drummond de andrade/Belém
Portaria nº.:8099/2022de 15/09/2022
Nome: cleide teiXeira carrera
Matrícula:537969/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:eeef carlos drummond de andrade/Belém
Portaria nº.:8100/2022de 15/09/2022
Nome: carla tereZa leao MatoS
Matrícula:5900617/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.:8101/2022de 15/09/2022
Nome: HirlaNia MoNteiro Garcia
Matrícula:5899536/1 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2017
Unidade:ee Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.:8102/2022de 15/09/2022
Nome: oraciNa viaNa de aNdrade
Matrícula:6007392/2 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.:8103/2022de 15/09/2022
Nome: alZeNeide da Silva BarBoSa

Matrícula:5457793/2 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.:8104/2022de 15/09/2022
Nome: MileNe BorGeS doS SaNtoS GoMeS
Matrícula:57212569/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee Prof Joao renato franco/Belém
Portaria nº.:8105/2022de 15/09/2022
Nome: daYSe Maria MiraNda SeNa
Matrícula:5899784/1 Período:08/11/22 à 22/12/22exercício:2022
Unidade:ee Joao alves de andrade/ananindeua
Portaria nº.:8106/2022de 15/09/2022
Nome: Marcia aNdrea foNSeca reZeNde MeSQUita
Matrícula:57201178/2 Período:07/11/22 à 21/12/22exercício:2022
Unidade:ee Prof Jose alves Maia/Belém
Portaria nº.:8107/2022de 15/09/2022
Nome: WaldiNeY caMPoS de avelar
Matrícula:57208469/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:ee Prof Jose alves Maia/Belém
Portaria nº.:8108/2022de 15/09/2022
Nome: aNGela Maria BaStoS de Melo
Matrícula:57208934/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:ee Prof Jose alves Maia/Belém
Portaria nº.:8109/2022de 15/09/2022
Nome: deiSe MartiNS reNte NoroNHa
Matrícula:5891395/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:ee Waldomiro rodrigues de oliveira/Belém
Portaria nº.:8110/2022de 15/09/2022
Nome: raiMUNda criStiNa reiS NUNeS
Matrícula:5493170/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee Waldomiro rodrigues de oliveira/Belém
Portaria nº.:8111/2022 de 15/09/2022
Nome: aNa criStiNa de SoUZa eSteveS
Matrícula:57213825/1 Período:14/11/22 à 13/12/22exercício:2022
Unidade:ee Prof ruth rosita de Nazare Gonzales/Belém
Portaria nº.:8112/2022 de 15/09/2022
Nome: KarKa reNe coSta alMeida
Matrícula:7060111/1 Período:21/11/22 à 20/12/22exercício:2022
Unidade:ee Jose verissimo/Belém
Portaria nº.:8113/2022 de 15/09/2022
Nome: fraNcileNe Melo de SoUSa
Matrícula:5771560/2 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2022
Unidade:ee Jose verissimo/Belém
Portaria nº.:8114/2022 de 15/09/2022
Nome: eliS reGiNa coSta da Silva
Matrícula:57208493/1 Período:25/11/22 à 08/01/23exercício:2022
Unidade:eeef Prof lenira teixeira Moura/Belém
Portaria nº.:8116/2022 de 15/09/2022
Nome: WaNia lUcia crUZ ferreira
Matrícula:57208828/1 Período:28/11/22 à 11/01/23exercício:2022
Unidade:ee Paulino de Brito/Belém
Portaria nº.:8117/2022 de 15/09/2022
Nome: edileia doS SaNtoS ferreira
Matrícula:57208791/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:ee Paulino de Brito/Belém
Portaria nº.:8118/2022 de 15/09/2022
Nome: viviaNY aNdreSS Macedo ferreira
Matrícula:57234114/1 Período:11/11/22 à 25/12/22exercício:2022
Unidade:ee Paulino de Brito/Belém
Portaria nº.:8119/2022 de 15/09/2022
Nome: Maria raiMUNda MoraeS ferreira
Matrícula:5456266/2 Período:21/11/22 à 01/01/23exercício:2022
Unidade:ee Paulino de Brito/Belém
Portaria nº.:8120/2022 de 15/09/2022
Nome: criStiNa Maria da Silva cordeiro
Matrícula:5691656/2 Período:22/11/22 à 05/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM Salesiana do trabalho/Belém
Portaria nº.:8121/2022 de 15/09/2022
Nome: lUiZ ferNaNdo NerY SaMPaio
Matrícula:313840/1 Período:03/11/22 à 02/12/22exercício:2022
Unidade:ee Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.:8122/2022 de 15/09/2022
Nome: faBio PaNtoJa NaSciMeNto
Matrícula:57204920/2 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2021
Unidade:ee Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.:8123/2022 de 15/09/2022
Nome: Patricia Gil MoNteiro doS SaNtoS
Matrícula:57233969/1 Período:04/11/22 à 18/12/22exercício:2022
Unidade:ee dom Pedro i/Belém
Portaria nº.:8124/2022 de 15/09/2022
Nome: Waleria aNdrade da rocHa loBo
Matrícula:57233926/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2021
Unidade:ee dom Pedro i/Belém
Portaria nº.:8125/2022 de 15/09/2022
Nome: SiMoNe doS aNJoS Brito
Matrícula:5890749/1 Período:16/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:erc centro integrado de educação especial/Belém
Portaria nº.:123/2022 de 15/09/2022
Nome: Keila SiMoNe NoGUeira caMPoS da Silva
Matrícula:54180783/2 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeeM ver. raimundo de Suza coelho/Juruti
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Portaria nº.:439/2022 de 23/08/2022
Nome: Maria de fatiMa SaNtoS aBdoN aNdrade
Matrícula:57209413/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Sistema educ. radiofonico de Bragança/Bragança
Portaria nº.:441/2022 de 23/08/2022
Nome: roNaldo ferreira da Silva
Matrícula:5318483/3 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.albino cardoso/Bragança
Portaria nº.:442/2022 de 23/08/2022
Nome: varNY Silveira de SoUSa
Matrícula:57234169/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.do rocha/Bragança
Portaria nº.:443/2022 de 25/08/2022
Nome: aMaNda diaS correa
Matrícula:57209403/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Marilda figueiredo Nunes/Bragança
Portaria nº.:444/2022 de 25/08/2022
Nome: faBricio da coSta e Silva
Matrícula:511650/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM.cel Pinheiro Sarmento/tracuateua
Portaria nº.:445/2022 de 25/08/2022
Nome: Maria dilcileNe alveS da coSta
Matrícula:57209357/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.cel Pinheiro Sarmento/tracuateua
Portaria nº.:446/2022 de 25/08/2022
Nome: Graciete da coSta araUJo
Matrícula:57209447/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.cel Pinheiro Sarmento/tracuateua
Portaria nº.:447/2022 de 25/08/2022
Nome: reGiNaldo riBeiro de oliveira
Matrícula:57209409/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.cel Pinheiro Sarmento/tracuateua
Portaria nº.:448/2022 de 25/08/2022
Nome: JoSieltoN liMa GUiMaraeS
Matrícula:57233991/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.adriano Gonçalves/cachoeira do Piria
Portaria nº.:450/2022 de 26/08/2022
Nome: erica SilvaNa ferreira alveS
Matrícula:57209364/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof Galvao/Bragança
Portaria nº.:451/2022 de 26/08/2022
Nome: ivaNeZ BaldeZ do NaSciMeNto
Matrícula:57209389/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof Galvao/Bragança
Portaria nº.:452/2022 de 26/08/2022
Nome: Marcio lUiZ PiNHeiro BatiSta
Matrícula:57234166/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof Galvao/Bragança
Portaria nº.:453/2022 de 26/08/2022
Nome: Nalva do carMo raBelo de Brito NUNeS
Matrícula:57210115/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Prof Galvao/Bragança
Portaria nº.:454/2022 de 26/08/2022
Nome: Marcio JeovaNi riBeiro da Silva
Matrícula:57209360/1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM.Benedito cardoso de athayde/augusto correa
Portaria nº.:455/2022 de 31/08/2022
Nome: aMariliS Maria fariaS da Silva
Matrícula:5890205/1 Período:01/11/22 à 15/11/22exercício:2021
Unidade:eeefM.Pe luciano calderara/viseu
Portaria nº.:456/2022 de 31/08/2022
Nome: devaNetH doS SaNtoS cardoSo
Matrícula:5944097/1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2019
Unidade:eeefM.reunida cel Newton Barreira/cachoeira do Piria
Portaria nº.:55/2022 de 02/09/2022
Nome: aNtoNio carloS coSta oliveira
Matrícula:5896698/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:eeeM.Benedita Marilda da Silva Braga/Mocajuba
Portaria nº.:69/2022 de 31/08/2022
Nome: PaUlo reNato caMarGo lacerda
Matrícula:57208693/1 Período:28/11/22 à 11/01/23exercício:2022
Unidade:centro integ. de educação do Baixo tocantins/cameta
Portaria nº.:8143/2022 de 16/09/2022
Nome: aNNa caroliNa cordovil BoNa
Matrícula:5901548/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:ee Paes de carvalho/Belém
Portaria nº.:8142/2022 de 16/09/2022
Nome: Marcelo da Silva MeNdeS
Matrícula:5890593/1 Período:01/12/22 à 30/12/22exercício:2021
Unidade:divisão de Patromonio Mobiliario/Belém
Portaria nº.:8141/2022 de 16/09/2022
Nome: faBio ferreira aMaral
Matrícula:54190283/3 Período:17/11/22 à 16/12/22exercício:2022
Unidade:diretoria de ensino/Belém
Portaria nº.:8140/2022 de 16/09/2022
Nome: aMaNda loreNa GoMeS Pereira
Matrícula:5939762/2 Período:03/10/22 à 01/11/22exercício:2022
Unidade:corregedoria/Belém
Portaria nº.:398/2022 de 02/08/2022
Nome: claUdia de fatiMa NaSciMeNto reiS
Matrícula:57209405-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Yolanda chaves/Bragança

Portaria nº.:399/2022 de 02/08/2022
Nome: daNivea celeSte do Socorro Silva doS SaNtoS
Matrícula:57233984-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:400/2022 de 02/08/2022
Nome: KaliNa aNdreZa SoareS MarQUeS
Matrícula:57211371-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eefM Yolanda chaves/Bragança
Portaria nº.:402/2022 de 02/08/2022
Nome: Maria eliZaNGela daS NeveS
Matrícula:57233995-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:403/2022 de 02/08/2022
Nome: JoÃo PliNio ferreira de QUadroS
Matrícula:57209356-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:404/2022 de 02/08/2022
Nome: SaMia Patrice de Melo BeleZa
Matrícula:57210131-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade: eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:405/2022 de 02/08/2022
Nome: valeria alMeida PaZ
Matrícula:57234167-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM argentina Pereira/Bragança
Portaria nº.:406/2022 de 03/08/2022
Nome: editH SoUSa correa
Matrícula:5322243-2 Período:22/11/22 à 05/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:407/2022 de 03/08/2022
Nome: eliaNa Maria MoNteiro aleNcar
Matrícula:5896674-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:408/2022 de 03/082022
Nome: MoNica do Socorro SoUSa rodriGUeS
Matrícula:5235448-2 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe, luiz Gonazaga/Bragança
Portaria nº.:409/2022 de 03/08/2022
Nome: SilvaNa Mara de Melo PaeS
Matrícula: 5750296-2Período:20/11/22 à 03/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:410/2022 de 03/08/2022
Nome: ZilMira coSta da Silva
Matrícula:57210128-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe. luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:411/2022 de 03/08/2022
Nome: arNaldo roGerio reiS do vale
Matrícula:57234173-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Pe; luiz Gonzaga/Bragança
Portaria nº.:414/2022 de 09/08/2022
Nome: adila da ProvideNcia MaciaS SiQUeira
Matrícula:57210154-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeef associação de Pais e amigos dos excepcionais/Bragança
Portaria nº.:415/2022 de 09/082022
Nome: aNa claUdia GoMeS de aSSUNÇÃo
Matrícula:57234179-1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeef assoc. de Pais e amigos exp./Bragança
Portaria nº.:416/2022 de 10/08/2022
Nome: GivaNildo BatiSta de SoUZa
Matrícula:57233987-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:417/2022 de 10/08/2022
Nome: MileNa BeatriZ evaNGeliSta da Silva
Matrícula:57233993-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:418/2022 de 10/08/2022
Nome: SiMoNe de caSSia GoMeS PireS
Matrícula:57211387-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:419/2022 de 11/08/2022
Nome: Waleria NaZare doS SaNtoS MartiNS
Matrícula: 57210177-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:420/2022 de 11/08/2022
Nome: lUcieNe do Socorro aviZ QUadroS
Matrícula: 57209565-1Período:19/11/22 à 02/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM cel. aluizio ferreira/Bragança
Portaria nº.:421/2022 de 16/08/2022
Nome: feliPe Pereira GardUNHo
Matrícula: 57233982-1Período:019/11/22 à 02/01/223xercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.:422/2022 de 16/08/2022
Nome: roSiaNe MaBiliaS coSta MaSSiaS
Matrícula:57209375-1 Período:016/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.:423/2022 de 16/08/2022
Nome: iZaBel vaNda GoNÇalveS da Silva
Matrícula: 6308597-2Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
Portaria nº.:424/2022 de 16/08/2022
Nome: Maria do Socorro Silva do roSario
Matrícula:57233988-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM domingas da costa Sousa/Bragança
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Portaria nº.:425/2022 de 16/08/2022
Nome: JoaNe de NaZare QUadroS
Matrícula: 57209440-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:426/2022 de 16/08/2022
Nome: Maria SolaNGe Pereira ferNaNdeS
Matrícula: 57196822-2Período:19/11/22 à 02/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:427/2022 de 16/08/2022
Nome: aNa SUelY da lUZ crUZ
Matrícula: 57210120-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:428/2022 de 16/08/2022
Nome: elleM SUSaNa raBelo do NaSciMeNto
Matrícula:5951794-1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM Mons. Mancio ribeiro/Bragança
Portaria nº.:429/2022 de 17/08/2022
Nome: carMeM lUcia ferreira coSta
Matrícula: 57211385-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:430/2022 de 17/08/2022
Nome: GlaUco de lUNa SaleS
Matrícula: 54197293-2Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:431/2022 de 17/08/2022
Nome: tHaYSe Maria alvao correa
Matrícula: 57210111-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:432/2022 de 17/08/2022
Nome: GoUNod BraUN SarMeNto
Matrícula: 17272-1Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM Bolivar Bordallo da Silva/Bragança
Portaria nº.:433/2022 de 22/08/2022
Nome: cacilda de fatiMa MatoS da Silva
Matrícula: 5897163-1Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM rio caete/Bragança
Portaria nº.:434/2022 de 22/08/2022
Nome: fraNciSco eliZeU de MoraeS correa
Matrícula:5903143-1 Período:01/11/22 à 30/11/22exercício:2022
Unidade:eeefM rio caete/Bragança
Portaria nº.:435/2022 de 23/08/2022
Nome: GilMara carla BarBoSa da Silva
Matrícula:57210119-1 Período:16/11/22 à 30/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Patalino/Bragança
Portaria nº.:272/2022 de 04/07/2022
Nome: criStiNa GriMoUtH taveira
Matrícula:57208088/1 Período:19/11/22 à 02/01/23exercício:2022
Unidade:eeeM irma carla Giussani/S Miguel do GUama
Portaria nº.:227/2022 de 04/07/2022
Nome: Sara Pereira da Silva
Matrícula:57208170/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria nº.:276/2022 de 04/07/2022
Nome: claUdia Patricia veraS de liMa
Matrícula:57208096/1 Período:21/11/22 à 04/01/23exercício:2022
Unidade:eeeM irma carla Giussani/S Miguel do GUama
Portaria nº.:226/2022 de 04/07/2022
Nome: raQUel rodriGUeS BarBoSa
Matrícula:54188268/1 Período:01/11/22 à 15/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM Prof antonio Marçal/inhangapi
Portaria nº.:743/2022 de 26/05/2022
Nome: roSa Maria rodriGUeS da Silva
Matrícula:57208165/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeef Nilza Nascimento/castanhal
Portaria nº.:558/2022 de 18/01/2022
Nome: carMeN reGiNa vieira BarBoSa
Matrícula:57208083/1 Período:18/11/22 à 01/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM cidade dom Bosco/castanhal
Portaria nº.:559/2022 de 16/05/2022
Nome: daNiellY ladiSlaU Pereira BeZerra
Matrícula:57209945/1 Período:14/11/22 à 28/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cidade dom Bosco/castanhal
Portaria nº.:560/2022 de 18/01/2022
Nome: elaiNe criStiNa de caStro PiMeNtel de MaGalHaeS
Matrícula:57208113/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM cidade dom Bosco/castanhal
Portaria nº.:789/2022 de 02/03/2022
Nome: JoSiaNe do Socorro araUJo ferreira
Matrícula:57234381/1 Período:18/11/22 à 01/01/23exercício:2022
Unidade: 8 Ure/castanhal
Portaria nº.:606/2022 de 16/05/2022
Nome: flavia coSta do NaSciMeNto
Matrícula:57208132/1 Período:18/11/22 à 01/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM Jose Henrique/castanhal
Portaria nº.:760/2022 de 16/05/2022
Nome: lidiaNe GoNÇalveS raMoS
Matrícula:57234451/1 Período:10/11/22 à 24/12/22exercício:2022
Unidade:ee rotary club/castanhal
Portaria nº.:700/2022 de 16/05/2022
Nome: olivaldo favacHo Barata
Matrícula:57196466/2 Período:26/11/22 à 09/01/23exercício:2022
Unidade:eeefM 28 de Janeiro/castanhal

Portaria nº.:587/2022 de 16/05/2022
Nome: Maria dileUZa MarQUeS de SoUZa
Matrícula:57208112/1 Período:17/11/22 à 31/12/22exercício:2022
Unidade:eeefM dr laureno francisco alves de Melo/castanhal
Portaria nº.:800/2022 de 16/05/2022
Nome: ocileNe lira doS SaNtoS
Matrícula:57208195/1 Período:24/11/22 à 07/01/23exercício:2022
Unidade: 8 Ure/castanhal
torNar SeM efeito
Portaria Nº.:8090/2022 de 15/09/2022
tornar sem efeito a Portaria nº 7824/2022 de 05/09/2022, que concedeu 
60 dias de licença especial, no período de 10/09/2022 a 08/11/2022, 
referente ao triênios de 23/11/2012 a 22/11/2015, a servidora deYSe 
GoMeS riBeiro doS reiS, matricula 57223613/1, Professor, lotada na 
ee.leandro lobão da Silveira/Bragança, por conta de duplicidade de atos.
Portaria nº.:8077/2022 de 15/09/2022
tornar sem efeito a Portaria nº 6110/2022 de 30/06/2022, que concedeu 
120 dias de licença especial, nos períodos de 01/08/2022 a 29/09/2022 
e de 30/09/2022 a 25/05/2022, referente aos trienios de 26/05/2009 a 
25/05/2012 e de 26/05/2012 a 25/05/2015, a servidora Silvia MoUrao 
SirotHeaU,matricula 5734916/2,Professor,lotada na ee Prof terezinha de 
Jesus rodrigues/Santarem.
errata
errata na Portaria Nº.: 8025/2022 de 14/09/2022
Nome:dalva GoNÇalveS de araÚJo
onde se lê:Período:01/09/2022 à 15/10/2022 (45) dias
Leia-se:Período:01/09/2022 à 30/09/2022(30) dias
Publicada no Diário Oficial nº. 35.115/2022 de 15/09/2022

Protocolo: 854324

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/1114146
Portaria N° 3774/22, de 14 de setembro de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
estado do Pará, e o(a) servidor(a) olavo GoMeS Pereira, id. funcional 
nº 5823560/ 6, cargo de tecNico a, lotado(a) no(a) diretoria de 
PlaNeJaMeNto eStrateGico, a contar de 01.08.2022.
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa

Protocolo: 853936
NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa
Protocolo: 2022/866245
Portaria N° 3780/22, de 14 de setembro de 2022
NoMear em função de aprovação em concurso Público, daNiel JorGe 
riBeiro,para exercer o cargo de aGeNte adMiNiStrativo, lotado(a) no 
caMPUS de SaNtarÉM
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa

Protocolo: 853943
reMoÇÃo de serVidor
Protocolo: 2021/28538
Portaria N° 3777/22, de 14 de setembro de 2022.
reMover, o(a) servidor(a) Maria JoSevett alMeida MiraNda, 
id. funcional n° 195944/ 2, cargo de ProfeSSor aSSiSteNte, do 
dePartaMeNto de edUcacao eSPecialiZada, para o dePartaMeNto 
DE EDUCACAO GERAL, para fins de regularização funcional.
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa

Protocolo: 853939
.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1040561
Portaria N° 3776/22, de 14 de setembro de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) raiMUNda HeleNa da Silva leao, id. 
funcional nº 2010720/ 1, na função de aSSiSteNte adMiNiStrativo, 
lotado(a) no(a) coordeNadoria adMiNiStrativa do caMPUS ii, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 16.03.2004 a 
15.03.2007, no período de 01.11.2022 a 30.12.2022.
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa
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Protocolo: 2022/785170
Portaria N° 3778/22, de 14 de setembro de 2022.
coNceder ao(a) servidor(a) Maria da lUZ PaNtoJa QUareSMa, id. 
funcional nº 5099129/ 1, na função de aUXiliar de Servico, lotado(a) 
no(a) coordeNadoria adMiNiStrativa do caMPUS v, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 11.09.2013 a 10.09.2016, 
no período de 02.01.2023 a 02.03.2023.
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa

Protocolo: 853938
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/1186101
laUdo nº 93173 de 19 de agosto de 2022
NoMe da Servidora: SoNia SoUZa caMPoS
MatrÍcUla: 57209678/ 1
carGo: aGeNte adMiNiStrativo
orGÃo: UNiverSidade do eStado do Pará
PerÍodo: 27.04.2022 a 14.05.2022
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa
Protocolo: 2022/1186101
laUdo nº 93188 de 19 de agosto de 2022
NoMe da Servidora: SoNia reGiNa rodriGUeS
MatrÍcUla: 57202020/ 2
carGo: aGeNte adMiNiStrativo
orGÃo: UNiverSidade do eStado do Pará
PerÍodo: 18.03.2022 a 16.05.2022
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa
Protocolo: 2022/1186101
laUdo nº 93192 de 19 de agosto de 2022
NoMe do Servidor: Pedro aGoStiNHo Pereira filHo
MatrÍcUla: 3184889/ 1
carGo: MecaNoGrafo
orGÃo: UNiverSidade do eStado do Pará
PerÍodo: 16.05.2022 a 14.06.2022
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa
Protocolo: 2022/1186101
laUdo nº 93181 de 19 de agosto de 2022
NoMe da Servidora: Marcia HeleNa raPoSo Mota
MatrÍcUla: 5794358/ 1
carGo: tecNico c
orGÃo: UNiverSidade do eStado do Pará
PerÍodo: 21.04.2022 a 20.05.2022
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa
Protocolo: 2022/1186101
laUdo nº 93180 de 19 de agosto de 2022
NoMe da Servidora: elaNe falcao coSta
MatrÍcUla: 57209610/ 1
carGo: aGeNte adMiNiStrativo
orGÃo: UNiverSidade do eStado do Pará
PerÍodo: 15.03.2022 a 13.04.2022
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa
Protocolo: 2022/1186101
laUdo nº 93681 de 02 de setembro de 2022
NoMe da Servidora:alice doS SaNtoS SoUSa
MatrÍcUla: 5799961/ 1
carGo: tecNico
orGÃo: UNiverSidade do eStado do Pará
PerÍodo: 02.09.2022 a 28.02.2023
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa

Protocolo: 853935

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2022/1089870 – UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 29/2022 – UePa
claSSificaÇÃo: outros
oBJeto: contratação eMerGeNcial de pessoa jurídica especializada para 
prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais englobando 
morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e 
despesas médicas hospitalares, em todo território nacional, em grupo.
valor GloBal: r$ 20.160,00 (vinte Mil e cento e Sessenta reais)
data de aSSiNatUra: 16/09/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 19/09/2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 17/03/2023
foro: BelÉM/Pa
licitaÇÃo
Nº/eXercÍcio: 40/2022-UePa
Modalidade: dispensa de Processo licitatório
orÇaMeNto
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
elemento de despesa: 339039

fonte: 0102
recUrSo: eStadUal
coNtratado
PerSoNalidade: JUrÍdica
cNPJ Nº: 02.102.498/0001-29
eMPreSa: MoNGeral aeGoN SeGUroS e PrevidÊNcia S/a,
loGradoUro: travessa Belas artes, 15
Bairro: centro
cidade: rio de Janeiro
Uf: rJ
ceP. 20.060-000
ordeNador
NoMe: claY aNderSoN NUNeS cHaGaS

Protocolo: 854032

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2022/624205 – UePa
Processo originário n. 2019/323130–UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 27/2019 – UePa
Nº terMo: 3
claSSificaÇÃo: outros
data de aSSiNatUra: 15/09/2022
Motivo: Prorrogação do prazo de vigência.
JUStificativa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 27/2019-
UePa
valor do terMo: xxxx
iNÍcio da viGÊNcia : 18/09/2022
tÉrMiNo da viGÊNcia: 17/09/2023
foro: BelÉM/Pa
dotaÇÃo orÇaMeNtária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
elemento de despesa: 339039
fonte do recurso: 0102
coNtratado
PerSoNalidade: JUrÍdica
cNPJ: 00.870.328/0001-69
NoMe: Bra coMÉrcio e ServiÇoS ltda
loGradoUro: trav. Barão do triunfo n° 3128-d,
Bairro: Marco
ceP: 66.093-050,
cidade: Belém
Uf: Pa
ordeNador
NoMe: claY aNderSoN NUNeS cHaGaS

Protocolo: 853888
.

diÁria
.

Portarias de coLaBorador eVeNtUaL.
Portaria N° 3816/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1141603.
coNceder ao servidor (a) lUcaS Melo de oliveira, cPf nº: 018.176.652-
35, 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° 3817/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1141622 .
coNceder ao servidor (a) Marcio victor cardoSo cordeiro, cPf 
nº: 025.587.952-01, 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° 3818/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1141583.
coNceder ao servidor (a) JorGe aleXaNdre Melo da Silva, cPf 
nº: 948.398.162-04, 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° 3819/2022, de 15 de setembro de 2022.

e – Protocolo nº 2022/1141562.
coNceder ao servidor (a) JeaNderSoN da Silva viaNa, cPf nº: 
012.681.382-58, 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° 3820/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1141549.
coNceder ao servidor (a) JeaN PatricK da coSta SoUZa,cPf nº 
012.525.092-43, 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 
de reunião  da Superliga Universitária.
tHiaGo SoareS Silva
ordeNador.

Protocolo: 854011
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Portaria de serVidores eFetiVos.
Portaria N° 3805/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1141525.
coNceder ao servidor (a) HiGSoN rodriGUeS coelHo, id.funcional nº 
57193315/1, no cargo de ProfeSSor aSSiSteNte, lotado (a) no (a) diretoria 
de deSeNvolviMeNto do eNSiNo, cPf: 745.596.802-72, 5,5  (cinco e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa 
no período de 15/09/2022 á 20/09/2022, para desenvolver a SUPerliGa.
Portaria N° 3806/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1095534.
coNceder ao servidor (a) iraN aBiB valeNte da Silva, id.funcional 
nº 54197837/4, no cargo de ProfeSSor SUBStitUto, lotado (a) no (a) 
departamento de Matemática,estatística e informática, cPf:429.376.472-
00, 29,5 (vinte e nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 20/09/2022 a 
19/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3807/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1106012.
coNceder ao servidor (a) SaMUel Pereira caMPoS,  id.funcional 
nº 57193264/1, no cargo de ProfeSor adJUNto, lotado (a) no (a) 
departamento de lingua e literatura, cPf : 280.427.192-72, 19,5 
(dezenove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de São Miguel  do Guamá/Pa no período de  12/09/2022 a 
01/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3808/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1108613.
coNceder ao servidor (a) firMo de liMa BitteNcoUrt Neto,  id.
funcional nº 5947185/1, no cargo de técnico a, lotado (a) no (a) diretoria 
do Serviço de Processamento de dados, cPf : 677.415.092-68, 2,5 (duas 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Bragança/Pa no período de  06/09/2022 a 08/09/2022, para analise de 
infraestrutura de informática.
Portaria N° 3809/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1143717.
coNceder ao servidor (a) caMila doS SaNtoS PaNtoJa,  id.funcional 
nº 5924875/2, no cargo de técnico a, lotado (a) no (a) diretoria de 
administração de  Serviço, cPf : 003.424.682-78, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa 
no período de  13/09/2022 a 14/09/2022, para visita técnica de obra de 
construção da Passarela do campus.
Portaria N° 3810/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1127407.
coNceder ao servidor (a) JoSe ferNaNdo Pereira leal, id.funcional 
nº 5895283/2, no cargo de ProfeSSor aSSiSteNte, lotado (a) no (a) 
campus de castanhal, cPf:620.502.812-34, 12,5 (doze e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de castanhal/Pa ao município de cametá/Pa no 
período de  19/09/2022 a 01/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3811/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1141660.
coNceder ao servidor (a) Patricia MariaNa PaZ rodriGUeS, 
id.funcional nº 5903708/2, no cargo de aGeNte adMiNiStrativo, 
lotado (a) no (a) caMPUS de tUcUrUi, cPf: 983.156.682-34, 6,5 (seis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de tucurui/Pa ao município de 
Paragominas/Pa no período de  14/09/2022 a 20/09/2022, para realização 
da SUPerliGa pelo forma Pará.
Portaria N° 3812/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1116125.
coNceder ao servidor (a) lUciaNa BarBalHo PoNteS, id.funcional 
nº 80015695/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) 
departamento de Psicologia, cPf: 932.772.532-87, 19,5 (dezenove e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
São Miguel do Guamá/Pa no período de 09/09/2022 á 28/09/2022, para 
ministrar disciplina.
Portaria N° 3813/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1026351.
coNceder ao servidor (a) aNderSoN BeNteS de liMa, id.funcional 
nº 57233093/1, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) 
departamento de   Morfologia e ciências fisiológicas, cPf: 717.068.872-
72, 12,5 (doze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Parauapebas/Pa no período de 01/09/2022 á 13/09/2022, 
para ministrar disciplina.
Portaria N° 3814/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/1073998.
coNceder ao servidor (a) ciNtia Maia SaNtoS, id.funcional nº 
57229587/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) campus 
de conceição do araguaia, cPf: 665.638.792-68, 20,5 (vinte e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de conceição do araguaia/Pa ao 
município de altamira/Pa no período de 07/09/2022 á 27/09/2022, para 
ministrar disciplina.
Portaria N° 3815/2022, de 15 de setembro de 2022.
e – Protocolo nº 2022/969027.
coNceder ao servidor (a) adriaNa ModeSto coiMBra diaS, 
id.funcional nº 5612586/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) 
no (a) Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 401.564.512-
04, 14,5 (quatorze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 30/08/2022 á 
13/09/2022, para ministrar disciplina.
tHiaGo SoareS Silva
ordeNador

Protocolo: 854007

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/866245
Portaria N° 3779/22, de 14 de setembro de 2022.
torNar SeM efeito a Portaria nº 2868/22 de 11.07.2022, publicada no 
d.o.e nº 35.044 de 13.07.2022que nomeou o candidato Joao carloS 
doS SaNtoS vieira, cargo de aGeNte adMiNiStrativo, lotado(a) no 
caMPUS de SaNtarÉM.
claY aNderSoN NUNeS cHaGaS
reitor da UePa

Protocolo: 853940

.

.

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

.

.

.

errata
.

onde se lê:JUcileNe eMaNUelle Pereira de Brito, 54190951/1, 
aGeNte de arte Pratica, que se deslocara para o município de iPiXUNa 
do Pará/Pa no período de 22/06 a 25/06/2022 com objetivo de apoio a 
organismo de controle Social.
Lêia-se:
JUcileide eMaNUelle Pereira de Brito, 54190951/1, aGeNte de 
arte Pratica, que se deslocara para o município de PeiXe Boi/Pa no 
período de 22/06 a 25/06/2022 com objetivo de apoio a organismo de 
controle Socia

Protocolo: 854095
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1296/2022 – seaster
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 1175129
reSolve:
coNceder Suprimento de fundos no valor de r$ 500,00 (Quinhentos 
reais), em favor do (a) Servidor (a), irlan Santos raiol, Matricula nº 
3542693/1, c P f: 006.030.572 - 09 com objetivo de educação em 
Segurança alimentar e Nutricional.
43.101 – 08.244.1505.8397 f: 0101 247.170
deSPeSa: : Material de consumo :
339030 r$ 500,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da 
ordem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda, em 
15 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 854099
..

diÁria
.

Portaria Nº 1307/2022 – seaster
o Secretário de eStado de aSSiSteNcia Social,traBalHo,eMPreGo 
e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1155674
reSolve:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
Servidor citado aBaiXo:
Sergio vieira da costa, matrícula n° 57231229/2, Gerente, adriana Souza 
de Barros, matrícula n° 5875412/2, assistente Social e taiana Nascimento 
da Silva, matrícula nº 5946558, Gerente, que se deslocarão para os 
municípios de Ulianópolis e tomé-açú, no período de 19 à 24/09/2022, para 
o assessoramento técnico à Gestão Municipal sobre Benefícios eventuais, 
Pvac, BPc no cadúnico, BPc em situações de calamidade Pública, e 
Programa BPC na Escola, para inserção das famílias e beneficiários no 
cadÚNico.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda em, 
16 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 1312/2022 – seaster
o Secretário de eStado de aSSiSteNcia Social,traBalHo,eMPreGo 
e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doe nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1193901
reSolve:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
Servidor citado aBaiXo:
PaUlo SÉrGio de SoUZa NaSciMeNto, Mat 5946524/3, carGo 
aSSeSSor, que se deslocará aos municípios Soure, Salvaterra e cachoeira 
do Arari, para Acompanhamento do Programa de Qualificação, no período 
de 19/09 à 25/09/2022.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda em, 
16 de Setembro 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 854321

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1300/2022 – GaBs/seaster
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
conforme o Pae nº 2022/736080
reSolve:
lotar a servidora Mara reGiNa liMa doS SaNtoS, matrícula 57231868/ 
2, no UaPi Nosso lar Socorro Gabriel – 022421400000000 a contar de 
20/05/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda, em 
15 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945803/1
Portaria N° 1299/2022 – GaBs/seaster
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
conforme o Pae nº 2022/758021
reSolve:
lotar o servidor GeNeSiS carvalHo da Silva, matrícula 3542747/ 
1, no UaPi Nosso lar Socorro Gabriel – 022421400000000 a contar de 
20/05/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda, em 
15 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945803/
Portaria N° 1298/2022 – GaBs/seaster
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
conforme o Pae nº 2022/1104345
reSolve:
lotar a servidora JaciNete coSta araUJo, matrícula 55209248/ 
1, no UaPi Nosso lar Socorro Gabriel – 022421400000000 a contar de 
30/06/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda, em 
15 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945803/1
Portaria N° 1297/2022 – GaBs/seaster
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doe nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
conforme o Pae nº 2022/1109219
reSolve:
lotar a servidora WaleSca MaGalHaeS BeNteS, matrícula 55209261/ 
1, no UaPi Nosso lar Socorro Gabriel – 022421400000000 a contar de 
30/06/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de estado de assistência Social, trabalho, emprego e renda, em 
15 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de estado assistência Social trabalho, emprego e renda
Mat. 5945803/1
lista final das entidades aptas a participar da eleição do cedPi-Pa biênio
2022/2024 o conselho estadual dos direitos da Pessoa idosa – cedPi/

Pa com base na lei n° 6.634, de 29 de março de 2004 e no regimento 
interno, considerando as eleições para o biênio 2022/2024 constituiu 
comissão eleitoral publicada pela Resolução 02/2022 em diário oficial Nº 
35.079, de 17 de agosto de 2022, e torna público a lista final das entidades 
da sociedade civil aptas a participar da assembleia de geral para condução
do processo eletivo à composição do cedPi/Pa, biênio 2022-2024, a 
ocorrer no dia 28 de setembro de 2022.
1.1 – lista de entidades aptas a participar da assembleia geral:
• Associação dos Idosos do Pará – ASSIPA;
• Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará - ARCT-PA;
• Associação Brasileira de Alzheimer - ABRAz;
• Associação da Terceira Idade do Bairro da Terra Firme – ATIBTF;
• Associações de Aposentados e Pensionistas do Pará - FAAPPA;
• Associação dos Deficientes Visuais do Baixo Amazonas – ADEVIBAM;
• Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12ª Região –
crefito;
• Conselho Regional de Serviço Social - CRESS;
• Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG;
• Ordem dos Advogados do Brasil Secção Pará - OAB-PA;
• Pastoral da Pessoa Idosa – PPI;
Belém, 15 de setembro de 2022
riane reis da Silva
Presidente da comissão eleitoral
Portaria Nº 1274 de 16 de seteMBro 2022.
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas 
através do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doe nº 
33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSideraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
reSolve:
i – deSiGNar o(a) servidor(a), JoSÉ Marivaldo aldo da coNceiÇÃo, 
Matrícula: 63207/3, assistente administrativo, lotado na dQPe/cQP, 
para atuar como fiscal titular e o(a) servidor(a) raoNi raiol torreS, 
Matrícula: 5946866/1, Gerente de Projetos, lotado na coPePi/dQPe, para
atuar como suplente do contrato administrativo n° 71/2022, celebrado 
com a empresa, iNStitUto de deSeNvolviMeNto do Para - ideP, cujo 
o objeto é a prestação de serviços educacionais de qualificação social e 
profissional voltados ao atendimento do “PROJETO QUALIFICA PARÁ” no 
âmbito do Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– 
SeaSter, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em 
edital e seus anexos.
em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e
demais legislações correlatas.
i – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, eMPreGo 
e reNda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1275 de 16 de seteMBro 2022.
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas 
através do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no
doe nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSideraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
reSolve:
i – deSiGNar o(a) servidor(a), reGiNa GUadalUPe doS SaNtoS 
MoraeS, Matrícula:
3193926/1, Professora, lotado na dQPe/cQP, para atuar como fiscal 
titular e o(a) servidor(a) Silvia criStiNa de oliveira PeSSoa, 
Matrícula: 5962728/1, coordenadora, lotado na dQPe/cQP, para atuar 
como fiscal Suplente do contrato administrativo n° 69/2022, celebrado 
com a empresa, aSSociaÇÃo BraSileira de deSeNvolviMeNto 
SUSteNtavÉl da aMaZÔNia – aBradeSa, cujo o objeto é a prestação 
de serviços educacionais de qualificação social e profissional voltados ao 
atendimento do “ProJeto QUalifica Pará” no âmbito do Plano estadual 
de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e seus anexos.
em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, eMPreGo 
e reNda
Matrícula 5945555/1
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Portaria Nº 1276 de 16 de seteMBro 2022.
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas 
através do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doe nº 
33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSideraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
reSolve:
i – deSiGNar o(a) servidor(a), GiSele teiXeira GardeliNe lira, 
Matrícula: 57191737/01, Pedagoga, técnica em Gestão do trabalho, lotado 
na dQPe, para atuar como fiscal titular e o(a) servidor(a) HidelBraNdo 
ferreira de fraNÇa, Matrícula: 51231951/2, Gerente, lotado na 
cQP/dQPe, para atuar como fiscal Suplente do contrato administrativo 
n° 70/2022, celebrado com a empresa, eXcelÊNcia ServiÇoS e 
coNSUltoria ltda, cujo o objeto é a prestação de serviços educacionais 
de qualificação social e profissional voltados ao atendimento do “PROJETO 
QUALIFICA PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualificação Social e 
Profissional–PQSP/PA– SEASTER, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas em edital e seus anexos. 
em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e
demais legislações correlatas.
i – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, eMPreGo 
e reNda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1277 de 16 de seteMBro 2022.
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso
de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 01 de 
Janeiro de 2019, publicado no
doe nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSideraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
reSolve:
i – deSiGNar o(a) servidor(a), fraNciSco de aSSiS rodriGUeS 
PacHeco, Matrícula:
55589512/1, assistente administrativo, lotado na dQPe, para atuar 
como fiscal titular e o(a) servidor(a) raoNi raiol torreS, Matrícula: 
5946866/1, Gerente de Projetos, lotado na coPePi/dQPe, para atuar 
como Suplente do contrato administrativo n° 72/2022, celebrado com 
a empresa, aSSociaÇÃo Para o deSeNvolviMeNto da aMaZÔNia 
leGal - adaM, cujo o objeto é a prestação de serviços educacionais de 
qualificação social e profissional voltados ao atendimento do “PROJETO 
QUALIFICA PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualificação Social e 
Profissional–PQSP/PA– SEASTER, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas em edital e seus anexos.
em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, eMPreGo 
e reNda
Matrícula 5945555/1
Portaria Nº 1278 de 16 de seteMBro 2022.
o Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, 
eMPreGo e reNda, no uso de suas atribuições que foram delegadas 
através do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doe nº 
33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNSideraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
reSolve:
i – deSiGNar o(a) servidor(a), GiSele teiXeira GardeliNe lira, 
Matrícula: 57191737/01, técnica em Gestão do trabalho, Pedagoga, lotada 
na dQPe, para atuar como fiscal titular e o(a) servidor(a) HidelBraNdo 
ferreira de fraNÇa, Matrícula: 51231951/2, Gerente, lotado na dQPe/
cQP, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 73/2022, 
celebrado com a empresa, iNStitUto efraiN leÃo, cujo o objeto é a 
prestação de serviços educacionais de qualificação social e profissional 
voltados ao atendimento do “ProJeto QUalifica Pará” no âmbito do 
Plano Estadual de Qualificação Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e 
seus anexos. em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas posteriores alterações; no decreto estadual n° 200, 
de 16 de setembro de 2011, e suas alterações; no decreto estadual n° 733, 
de 13 de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 
04 de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto estadual 
n° 870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
iNoceNcio reNato GaSPariM
Secretário de eStado de aSSiStÊNcia Social, traBalHo, eMPreGo 
e reNda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 854092
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata da Portaria nº 791/22, publicada no doe nº 35.115 de.
 15/09/2022,  
onde se lê: gravidez
 Leia-se:  situação gravídica
luiz celso da Silva-Presidente-faSePa

Protocolo: 854016
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato coNt. 09/2020 - eXPress 
aLiMeNtos.
data da assinatura: 15 de SeteMBro de 2022; vigência: 16/09/2022 a 
15/11/2022.
Justificativa: Tem como objeto alteração da cláusula segunda que trata do 
valor e clausula terceira que trata da vigência do terceiro termo aditivo 
ao contrato administrativo nº 09/2020, pelo período de sessenta dias em 
função da necessidade dos serviços contratados. conforme Nota tÉcNica 
coNtáBil N° 21/2022 GPc/coNtaBilidade/ faSePa, SeQ. 12.
o valor do reajuste do presente termo aditivo, contado a partir da 
autorização da autoridade máxima da fundação é de r$ 1.555.500,00 (Um 
milhão, Quinhentos e cinquenta e cinco mil e Quinhentos reais)..
contratado: eXPreSS aliMeNtoS – coZiNHa iNdUStrial eireli, 
estabelecida na Passagem São Paulo i, N9 02,  bairro distrito industrial, 
ananindeua-Pa, ceP: 67.035-440, cNPJ nº 18.580.303/0001-96. 
ordenador: lUiZ celSo da Silva/ Presidente da faSePa.

Protocolo: 853858
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

diÁria
.

Portaria N° 596 de 09 de seteMBro de 2022
o Secretário de eStado de JUStiÇa e direitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSideraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, 
publicação no doe Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1130378.
r e S o l v e:
coNceder ciNco e Meia diárias em favor dos servidores desta SeJUdH, 
abaixo identificados, para ação de Monitoramento junto a Rede de 
atendimento à Mulher, nos municípios de cachoeira do arari e Salvaterra/
Pa, no período de 19 a 24/09/22.

Nome cargo Matrícula

Márcia aNdreia JorGe de liMa coordenadora/ciPM 57190023/4

KellY reGiNa caStro caStello BraNco assistente administrativo 51169453

KeleN criStiNa vieira doS raMoS assistente Social 57191823

NiXoN raiMUNdo NoNato GUiMarÃeS Motorista 54180171/2

reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de eStado de JUStiÇa e direitoS HUMaNoS, 09 de 
SeteMBro de 2022
valBetÂNio MilHoMeM
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 853846
Portaria N° 584 de 09 de seteMBro de 2022
o Secretário de eStado de JUStiÇa e direitoS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSideraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, 
publicação no doe Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSideraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1141307
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r e S o l v e:
coNceder QUatro e Meia diárias em favor dos servidores desta SeJUdH, 
abaixo identificados: para realizar ação de “Empoderamento e Autonomia 
financeira para Mulheres”, no município de castanhal/Pá no período de 26 
à 30/09/2022.
 

Nome cargo Matrícula

laUra Maria carvalHo calS MarQUeS Psicóloga 57202502/1

everSoN SaleS doS SaNtoS alMeida Motorista 57201730/1

reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de eStado de JUStiÇa e direitoS HUMaNoS, 09 de 
SeteMBro de 2022
valBetÂNio MilHoMeM
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 853910
suprimento de Fundos
Processo: 1074381/2022
Portaria: 540/2022
Prazo para aplicação (sessenta dias): 60
Prazo para prestação de contas (em dias): 10
Nome do servidor: antônio Soares filho.
cargo do servidor: Gerente
Matrícula do servidor: 5958686/1
recursos: fonte de trabalho: 188799 fonte de recurso: 0101
despesa 339030...... valor: r$ 2.800,00
observação: Para atender despesa de caráter eventual. Prazo de aplicação 
será de 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da ordem Bancária.
valBetÂNio MilHoMeM
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 854061

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de FoMeNto Nº 08/2022 - seJUdH
Processo nº 2021/1008647
fundamento legal: art. 29 e 31 da lei nº 13.019/2014
do oBJeto: construção de cozinha industrial, padaria e confeitaria e 
conclusão dos serviços dos ambientes anexos à cozinha da fazenda 
esperança.
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
PtreS: 188811
Plano interno: 22deMG00267
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
valor: r$ 1.485.965,40
vigência: 20/10/2022 a 20/04/2023
data da assinatura: 16/09/2022
foMeNtador: Secretaria de estado de Justiça e direitos Humanos – 
SeJUdH.
cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMeNtada: obra Social Nossa Senhora da Glória – fazenda da esperança 
Nossa Senhora de Nazaré
cNPJ Nº 48.555.775/0097-00
representante da fomentada: alberto taveira corrêa
ordenador de despesa: valBetaNio BarBoSa MilHoMeM

Protocolo: 854240
eXtrato da JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMa-
MeNto PÚBLico 09/2022.
inexigibilidade de chamamento Público n° 09/2022.
Processo Pae nº. 2022/1118667
BaSe leGal: arts. 30 e 31 da lei n. 13.019/2014
PerÍodo de realiZaÇÃo: 30/09/2022 até 31/08/2023 
A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com a Instituto de De-
senvolvimento Social e apoio à Mulher Paraense - ideSaMP, cNPJ Nº 
23.863.410/0001-61, representado por sua Presidente fundadora, Senho-
ra daYSe criStiNa NaSciMeNto fariaS - cPf 816.807.082-87, para o 
repasse de recursos financeiros à referida organização da sociedade civil 
para fomentar o ProJeto “QUalificaNdo Para o fUtUro”, tendo como 
objetivo geral promover momentos formativos, profissionalizantes e cul-
turais de forma a possibilitar o protagonismo da mulher na sociedade, a 
partir da realização de atividades e ações que visem o empoderamento e 
emancipação feminina. O projeto conta com rodas de conversa e oficinas 
que promoverão o levantamento de demandas das mulheres, com perio-
dicidade semanal, dentro de locais de pertencimento dos municípios de 
ananindeua, Belém, Marituba e acará/Pa, conforme previsão expressa no 
plano de trabalho apresentado, é que sugerimos a referida parceria com 
inexibilidade de chamamento Público e assinatura do termo de fomento.
Belém/Pa, 16 de Setembro de 2022.
valBetaNio BarBoSa MilHoMeM
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos

eXtrato da JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMa-
MeNto PÚBLico 10/2022.
inexigibilidade de chamamento Público n° 10/2022.
Processo Pae nº. 2022/1118749
BaSe leGal: arts. 30 e 31 da lei n. 13.019/2014
PerÍodo de realiZaÇÃo: 01/08/2022 até 30/08/2023 
A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com a Instituto de De-
senvolvimento Social e apoio à Mulher Paraense - ideSaMP, cNPJ Nº 
23.863.410/0001-61, representado por sua Presidente fundadora, Senho-
ra daYSe criStiNa NaSciMeNto fariaS - cPf 816.807.082-87, para o 
repasse de recursos financeiros à referida organização da sociedade civil 
para fomentar o ProJeto “arte e QUalificaÇÃo”, tendo como objetivo 
geral promover o atendimento à mulheres em situação de violência domés-
tica que se encontram em situação de quaisquer vulnerabilidade social, por 
meio da oferta de oficinas culturais de arte e ofício que serão ofertadas em 
diferentes linguagens artísticas, em níveis de iniciação e aprofundamento, 
visando empoderamento feminino por meio de atividades artísticas. o pro-
jeto atuará nos municípios de ananindeua, Belém e Marituba/Pa, conforme 
previsão expressa no plano de trabalho apresentado, é que sugerimos a 
referida parceria com inexibilidade de chamamento Público e assinatura 
do termo de fomento.
Belém/Pa, 16 de Setembro de 2022.
valBetaNio BarBoSa MilHoMeM
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos
JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Para 
ceLeBrar Parceria atraVÉs de terMo de FoMeNto nº 10/2022
ProceSSo: 2022-1118749
coNcedeNte: Secretaria de eStado de JUStiÇa e direitoS HUMa-
NoS - SeJUdH
coNveNeNte: instituto de desenvolvimento Social e apoio à Mulher Pa-
raense (ideSaMP)
cNPJ Nº 23.863.410/0001-61
oBJeto: Promover o atendimento à mulheres em situação de violência do-
méstica que se encontram em situação de quaisquer vulnerabilidade social, 
por meio da oferta de oficinas culturais de arte e ofício que serão ofertadas 
em diferentes linguagens artísticas, em níveis de iniciação e aprofunda-
mento, visando empoderamento feminino por meio de atividades artísticas
dotaÇÃo orÇaMeNtária
PtreS: 188820
Plano interno: 22def418777
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
valor: r$ 1.500.000,000
fUNdaMeNto leGal: artigos 30 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, alte-
rada pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica ser realizada sem 
chamamento público porque as metas somente serão atingidas por uma 
entidade específica em razão da parceria decorrer de transferência para 
organização da sociedade civil devidamente autorizada em lei na qual é 
identificada expressamente a entidade beneficiária.
vejamos os dispositivos citados:
art. 30. a administração pública poderá dispensar a realização do chama-
mento público:
vi - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de in-
viabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão 
da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUStificativa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, o instituto de de-
senvolvimento Social e apoio à Mulher Paraense - ideSaMP encontra-se 
devidamente regular para execução do Projeto “arte e QUalificaÇÃo”.
a formalização da parceria com o instituto de desenvolvimento Social e 
apoio à Mulher Paraense (ideSaMP) - segue as normas e procedimentos 
estabelecidos em lei, possui capacidade técnica e operacional compatíveis 
com o objeto da parceria, dispondo de instalações, recursos humanos e 
condições de materiais adequados para o desenvolvimento das atividades 
previstas. o Plano de trabalho proposto pela referida organização da so-
ciedade civil foi devidamente analisado e aprovado.  Por fim, Julgo que o 
caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigibilidade de chamamento 
público, prevista nos artigos 30 e 31 da lei federal nº 13.019/2014.
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Nestes termos declaro a iNeXiGiBilidade do cHaMaMeNto PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com o Instituto de 
desenvolvimento Social e apoio à Mulher Paraense (ideSaMP) -, tendo 
como objeto a transferência de recursos no valor de r$ 1.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais) conforme Plano de trabalho anexo. a forma 
de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 16 de Setembro de 2022
valbetanio Barbosa Milhomem
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos - SeJUdH
JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Para 
ceLeBrar Parceria atraVÉs de terMo de FoMeNto nº 09/2022
ProceSSo: 2022-1118667
coNcedeNte: Secretaria de eStado de JUStiÇa e direitoS HUMa-
NoS - SeJUdH
coNveNeNte: instituto de desenvolvimento Social e apoio à Mulher Pa-
raense (ideSaMP)
cNPJ Nº 23.863.410/0001-61
oBJeto: Promover momentos formativos, profissionalizantes e culturais 
de forma a possibilitar o protagonismo da mulher na sociedade, a partir da 
realização de atividades e ações que visem o empoderamento e emancipa-
ção feminina. O projeto conta com rodas de conversa e oficinas que pro-
moverão o levantamento de demandas das mulheres, com periodicidade 
semanal, dentro de locais de pertencimento dos municípios de ananindeua, 
Belém, Marituba e acará/Pa.
dotaÇÃo orÇaMeNtária
PtreS: 188820
Plano interno: 22def418778
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
valor: r$ 3.500.000,000 
fUNdaMeNto leGal: artigos 30 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, alte-
rada pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que 
regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil.
A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica ser realizada sem 
chamamento público porque as metas somente serão atingidas por uma 
entidade específica em razão da parceria decorrer de transferência para 
organização da sociedade civil devidamente autorizada em lei na qual é 
identificada expressamente a entidade beneficiária.
vejamos os dispositivos citados:
art. 30. a administração pública poderá dispensar a realização do chama-
mento público:
vi - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de in-
viabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão 
da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: 
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUStificativa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento. 
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, o instituto de de-
senvolvimento Social e apoio à Mulher Paraense - ideSaMP encontra-se 
devidamente regular para execução do Projeto “QUalificaNdo Para o 
fUtUro”.
a formalização da parceria com o instituto de desenvolvimento Social e 
apoio à Mulher Paraense (ideSaMP) - segue as normas e procedimentos 
estabelecidos em lei, possui capacidade técnica e operacional compatíveis 
com o objeto da parceria, dispondo de instalações, recursos humanos e 
condições de materiais adequados para o desenvolvimento das atividades 
previstas. o Plano de trabalho proposto pela referida organização da so-
ciedade civil foi devidamente analisado e aprovado.  Por fim, Julgo que o 
caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigibilidade de chamamento 
público, prevista nos artigos 30 e 31 da lei federal nº 13.019/2014.
Nestes termos declaro a iNeXiGiBilidade do cHaMaMeNto PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com o Instituto de 
desenvolvimento Social e apoio à Mulher Paraense (ideSaMP) -, tendo 
como objeto a transferência de recursos no valor de r$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais) conforme Plano de trabalho anexo. a forma 
de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 16 de Setembro de 2022
valbetanio Barbosa Milhomem
Secretário de estado de Justiça e direitos Humanos - SeJUdH

Protocolo: 854389

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
termo aditivo: 01
contrato nº: 013/2021
data da assinatura: 13/09/2022.
vigência: 14/09/2022 a 13/09/2023.
Classificação do objeto: Outros
Justificativa: Justifica-se a celebração do presente aditivo devido 
prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses e atualização monetária 
do preço em 10,02%. 
orçamento:
Unidade orçamentária: 24.101
funcional Programática: 22.126.1508-8238
Projeto atividade: Gestão de tecnologia da informação e comunicação
Naturezas de despesa: 339040
fonte: 0301
origem do recurso: estadual
coNtratado
Nome: NP tecNoloGia e GeStÃo de dadoS ltda
c.N.P.J: 07.797.967/0001-95
endereço: rua izabel a redentora, nº 2356, ed. loewen, Sala 117, Bairro: 
centro, cep.83.005-010, São José dos Pinhais/ Pr
ordenador (a): aNadelia diviNa SaNtoS.

Protocolo: 854237
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 147/2022 – rH/daF
PUBlicada No doe 35.082 de 19/08/2022
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – 
codec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNSideraNdo os termos do Processo: 2022/1043317; reSolve 
retificar:
oNde se LÊ:
PerÍodo: 12 a 15/09/2022
Leia-se:
PerÍodo: 27 a 30/09/2022
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 15 de setembro de 2022.
lUtfala de caStro Bitar-Presidente

Protocolo: 854093

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico nº 004/2022-codec
objeto: contratação de empresa especializada em segurança e saúde 
no trabalho para realização dos serviços na área de saúde, segurança e 
medicina do trabalho, exames ocupacionais, treinamentos e clínica médica 
em geral, para atender ao quadro de empregados da companhia de 
Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), conforme especificações 
constantes no termo de referência (anexo i).
critério de Julgamento: Menor Preço Global.
Modo de disputa: aberto.
data da abertura: 11/10/2022 (sexta-feira).
Horário: 09:00h (horário de Brasília).
local: endereço eletrônico www.gov.br/compras
UaSG: 926066.
dotação orçamentária: funcional Programática 700201.22.122.8338; 
elemento de despesa: 339039; fonte: 0261.
ordenador responsável: lUtfala de caStro Bitar, Presidente da 
codec.
disponibilidade do edital: www.codec.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.
br; www.gov.br/compras ou pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br. informações 
e esclarecimentos pelo e-mail  cpl@codec.pa.gov.br ou pelo telefone (91) 
3236.2884 (ramal 4714), de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h.
responsável pelo certame: Jacelís cristine aguiar Borges, designada pela 
Portaria nº 140/2021-RH/DAF, de 30/11/2021, publicada no Diário Oficial 
do estado nº 34.784, de 03/12/2021.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
Jacelís Borges
Pregoeira da codec

Protocolo: 853944
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 170/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – 
codec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNSideraNdo os termos do processo: 2022/1184597,r e S o l v e:
i - coNceder ao empregado aNdrÉ ferNaNdo MoUra coNceiÇÃo, 
matrícula 5898313/3, ocupante do cargo de assessor de comunicação, 
a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a fim de 
cobrir despesas de pronto pagamento, a ser aplicado de acordo com a 
classificação orçamentária abaixo:

Natureza de despesa:
339030 – Material de consumo

339039 – Serviços Pessoa Jurídica

valor:
r$ 750,00
r$ 750,00

ii - o período de aplicação do suprimento ora determinado deverá ser de 
60 (sessenta) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária e para a 
prestação de contas, 15 (quinze) dias após o término da referida aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 15 de setembro de 2022.
lUtfala de caStro Bitar-Presidente

Protocolo: 854125
.

diÁria
.

Portaria Nº 169/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – 
codec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1182260; r e S o l v e:
coNceder diárias conforme abaixo:
colaBorador:  evaNdro diNiZ SoareS JUNior, matrícula: 5823587/5, 
ocupante do cargo de Gerente de relações institucionais e aNdrÉ da 
PaiXÃo rodriGUeS, Motorista.
oBJetivo: Participar do Seminário de desenvolvimento econômico junto a 
Prefeitura de Paragominas/Pa.
deStiNo:  Paragominas
PerÍodo: 27 a 28/09/22
Qtde: 1 e ½ diárias
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 15 de setembro de 2022.
lUtfala de caStro Bitar-Presidente

Protocolo: 854114
Portaria Nº 168/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento econômico do Pará – 
codec, no uso das atribuições legais que lhe confere o estatuto e,
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/853954;
coNSideraNdo que o processo visa tão somente a concessão de diárias 
de viagem para os dias de traslado/deslocamento, fora do Japão, uma vez 
que as passagens aéreas dos percursos e demais despesas durante o curso 
serão cobertas pela Jica, entidade promotora do evento. r e S o l v e:
coNceder diárias conforme abaixo:
colaBorador: vitor HUGo freitaS GoMeS, matrícula: 5944946/1, 
ocupante do cargo de assessor.
oBJetivo: Participar do curso de “capacity Building of local Governments 
for development with communicty Participation”, promovido pela agência 
de cooperação internacional do Japão – Jica do Brasil, na cidade de 
Sapporo/Japão.
deStiNo:  Sapporo/Japão
PerÍodo: ida - 23 a 26/09 e volta - 20 a 22/10/22
Qtde: 9 diárias (2 diárias nacionais e 7 diárias internacionais)
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 15 de setembro de 2022.
lUtfala de caStro Bitar-Presidente

Protocolo: 854135

.

.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

errata
.

errata
errata da publicação do extrato do apostilamento do contrato n° 004/2022, 
publicada no d.o.e n° 35.117 de 16 de Setembro de 2022.
onde se Lê:
apostilamento ao contrato nº 036/2021
Leia-se:
apostilamento ao contrato nº 004/2022
ordenadora Presidente, rafaela Barata

Protocolo: 854113

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 26/2022
Pae Nº 2022/863628
contratada: datacoSMoS coNSUltoria ltda, inscrita no cNPJ n° 
03.238.818/0001-35, com sede a av. Brig. faria lima 2369, cj 1102 – 
Jardim Paulistano São Paulo – SP - 01452-000.
1. cláUSUla PriMeira – do oBJeto
1.1 contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
migração de servidores de bancos de dados, contemplada por um banco de 
horas 144 (cento e quarenta e quatro) horas, para serviços especializados 
em suporte e monitoração de banco de dados conforme abaixo por um 
período de 180 dias; a) Banco de dados; b) cloud; c) Monitoração remota; 
d) Segurança e controle de acesso;
5. cláUSUla QUiNta - da dotaÇÃo orÇaMeNtária
5.1. as despesas decorrentes dos serviços contratados correrão à conta da 
seguinte dotação:
72201.23.126.1508.8238 Gestão de tecnologia da informação e 
comunicação
Natureza da despesa: 339040.00 Serv de tecn da inform e comunic – PJ
fonte: 0661 rec da adm indireta (próprios/superávit)
Pi: 4120008238c
vigência: 16/09/2022 a 15/03/2023
valor Mensal: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
valor Global: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
data da assinatura: 16/09/2022
ordenador responsável: vilson João Schuber - Presidente em exercício da 
JUcePa

Protocolo: 854138

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

eXtrato de coNtrato
 coNtrato adMiNistratiVo nº 06/2022-NGPM credcidadÃo
referÊNcia: Processo 2021/319979, PreGÃo eletrÔNico SrP/dGl/
SePlad Nº 09/2021 e ata de registro de Preços 13/2021.
oBJeto: contratação de empresa para prestação de serviços eventuais 
de manutenção predial, preventiva e corretiva, com fornecimento de 
material, mão de obra e equipamentos, a fim de atender as necessidades 
dos órgãos  e entidades do poder executivo estadual, de acordo com os 
termos e regras instituídos no edital e seus anexos.
valor GloBal: r$ 190.835,00 (cento e noventa mil oitocentos e trinta e 
cinco reais).
data de aSSiNatUra: 12/09/2022
viGÊNcia: 12/09/2022 a 11/09/2023
dotaÇÃo orÇaMeNtária: 960101.11.122.1297.8338.10
Natureza da despesa – 339039
fonte: 0101000000
coNtratada: P1 coNStrUtora ltda, cNPJ nº 20.755.228/0001-07.
endereço: rua Nova Palma nº 100 Qd 67, ceP 69053-578, Manaus/aM.
Belém/Pa, 16 de setembro de 2022
ordenador da despesa: JoÃo Marcel cavalcaNte da coSta
diretor Geral - NGPM credcidadão

Protocolo: 853996

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1209/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
o Secretário adJUNto de GeStÃo de deSeNvolviMeNto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSideraNdo o art. 74, § 2º da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994,
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1061278, de 19/08/2022 
- coNci/SedoP.
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r e S o l v e:
i - torNar SeM efeito a Portaria nº 1101/2022 de 24/08/2022, publicada 
no doe 35.092, de 26/08/2022, referente à concessão de diária, dos 
servidores e colaborador eventual, JaNete do Socorro BatiSta de 
liMa, matricula nº 54180774/4, cargo/função: diretor, aNtÔNio Pereira 
da coSta, matrícula nº 57190739/1, cargo/função: Motorista, e JoSÉ 
ferNaNdo SoareS SaNtiaGo, cPf:428.101.592-20, cargo/função: 
colaborador eventual.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853985

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº.1199/2022, 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 disposto no art. 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e;
considerando os autos do Processo nº. 2022/973658, de 02/08/2022 – 
SedoP.
r e S o l v e:
i – coNceder a servidora HedilY Moreira alaMar, matrícula nº. 
55589907/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública - contador, 
lotado na coordenadoria de recursos Humanos; 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022; referente ao triênio 
01/08/2013 a 31/07/2016.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo à 05/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 854186

.

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 1035/2022, de 08 de aGosto de 2022.
PUBlicada No doe Nº. 35.074, de 10/08/2022.
onde se lê:
data: 12/08/2022.
Leia-se:
data: 16/08/2022.

Protocolo: 853947
errata de Portaria
Portaria Nº. 1207/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
PUBlicada No doe Nº. 35.117, de 16/09/2022.
onde se lê:

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.

Leia-se: 

coNVÊNio ÓrGÃo 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.

Protocolo: 853941
errata de Portaria
Portaria Nº. 0141/2021, de 01 de MarÇo de 2021.
PUBlicada No doe Nº. 34.507, de 04/03/2021.
onde se lê:
i – coNceder à servidora aNa lÚcia alveS corrÊa, matrícula nº. 
5061/1, ocupante do cargo de datilógrafo, lotada na diretoria de Política 
Setorial; 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 24/12/2020 
a 22/02/2021; referente aos triênios 2004/2007 (2ª etaPa) e 2007/2010 
(1° etaPa).
Leia-se:
i – coNceder à servidora aNa lÚcia alveS corrÊa, matrícula nº. 
5061/1, ocupante do cargo de datilógrafo, lotada na diretoria de Política 
Setorial; 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 24/12/2020 
a 21/02/2021; referente aos triênios 2004/2007 (2ª etaPa) e 2007/2010 
(1° etaPa).

Protocolo: 853937

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º tac Nº 45/2016 – cP Nº 29/2015
Partes:
Secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
   etec - eMPreSa tÉcNica de eNGeNHaria e coMÉrcio ltda – cNPJ 
05.856.869/0001-56
objeto: recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas com cBUQ 
na região de integração do BaiXo aMaZoNaS no total de 50 Km
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
vigência: 09/09/2022 a 11/03/2023
data da assinatura: 09/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 853967

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1210/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
o Secretário adJUNto de GeStÃo de deSeNvolviMeNto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1182114, de 14/09/2022 
– difiS/SedoP;
r e S o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: técnico em Gestão de obras Públicas - engenheiro Sanitarista.
oBJetivo: fiscalização na conclusão do Sistema de abastecimento de 
água, no Município de terra alta/Pa- contrato n 69/2021 e tP 20/2021.
NoMe: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
deStiNo: terra alta/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
data: 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853958
Portaria Nº. 1211/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
o Secretário adJUNto de GeStÃo de deSeNvolviMeNto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1164169, de 09/09/2022 
– NrM/SedoP.
r e S o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoMe: thalys Soares feitosa, Matrícula: 55207864/1, cargo/função: 
coordenador de Núcleo.
oBJetivo: fiscalização na obra de construção de Praça na vila Belo 
Monte, no Município de anapu/Pa- contrato 94/2022.
deStiNo: anapu/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PerÍodo: 20 a 22/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853954
Portaria Nº. 1197/2022, de 13 de seteMBro de 2022.
o Secretário adJUNto de GeStÃo de deSeNvolviMeNto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1058606, de 19/08/2022– 
diSet/SedoP;
r e S o l v e:
i-traNSferir, para o período de 28 a 30/09/2022, o deslocamento 
dos servidores Érica do Socorro da Silva caSaNova, Matrícula 
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nº 5965156/1, cargo/função: técnico em Gestão de obras Públicas-
engenheiro Sanitarista, lUaNa ferNaNdeS BeNetti, Matrícula nº 
6403677/1, cargo/função: coordenador, e fraNciGildo Silva doS 
SaNtoS, Matrícula nº 5900446/1, cargo/função: Motorista, autorizados 
a viajarem para o Município de cametá/Pa, anteriormente concedida 
no período de 26 a 28/09/2022, através da Portaria nº 1143/2022, de 
30/08/2022, publicada no doe nº 35.100, de 01/09/2022, em virtude da 
solicitação da equipe Municipal.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853992
Portaria Nº. 1208/2022, de 15 de seteMBro de 2022.
o Secretário adJUNto de GeStÃo de deSeNvolviMeNto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1182083, de 14/09/2022 
– difiS/SedoP;
r e S o l v e:
coNceder, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoMe: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: técnico em Gestão de obras Públicas - engenheiro Sanitarista.
oBJetivo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abastecimento de 
água- contrato nº 106/2021 e cP 20/2021, no Município de Palestina do Pará/
Pa, e construção do centro de Gestão integrada de resíduos Sólidos Urbanos, no 
Município de rondon do Pará/Pa, referente ao contrato nº 49/2021 cPi 02/2021.
NoMe: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJetivo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
deStiNo: Palestina do Pará/rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PerÍodo: 26 a 29/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853988
Portaria Nº. 1196/2022, de 13 de SeteMBro de 2022.
o Secretário adJUNto de GeStÃo de deSeNvolviMeNto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doe nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada no 
doe nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSideraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSideraNdo os termos do Processo nº 2022/1040150, de 16/08/2022– 
diSet/SedoP;
r e S o l v e:
i-traNSferir, para a data de 27/09/2022, o deslocamento dos servidores 
roBerta aNdrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº 54180536/2, 
cargo/função: técnico em Gestão de infraestrutura – arquiteto/
coordenador, e aNtÔNio Pereira da coSta, Matrícula nº 57190739/1, 
cargo/função: Motorista, autorizados a viajarem para o Município de 
castanhal/Pa, anteriormente concedida no dia 06/09/2022, através da 
Portaria nº 1084/2022, de 23/08/2022, publicada no doe nº 35.086, de 
23/08/2022, em virtude da solicitação da equipe municipal.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 853990
.

FÉrias
.

Portaria N°. 1204/2022, 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. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSideraNdo os termos do Processo 2022/1087951, de 25/08/2022 
e os termos do Memorando nº. 22/2022, de 25/08/2022-NUcoi/SedoP.
r e S o l v e:
i - coNceder, no período de 26/12/2022 a 24/01/2023, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares à servidora ciNtHia doS SaNtoS fiGUereido, 
matrícula nº 5897532/5, cargo/função: coordenador de Núcleo, referente 
ao Período aquisitivo 08/01/2021 a 07/01/2022.
ii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 854295

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 169/2022 – Presi
o diretor PreSideNte da coMPaNHia de HaBitaÇÃo do eStado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSideraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
coNSideraNdo os termos do processo nº 2022/1155274, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r e S o l v e:
1.coNceder a assistente Social NaZilda rodriGUeS PacHeco, Matrícula 
nº 33111/1, servidora da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará (HeMoPa), ora cedida a esta companhia, 60 (sessenta) dias de 
licença Prêmio, no período de 19.08.2022 a 18.11.2022, referente ao 
período aquisitivo 06.01.2017/05.01.2020.
dÊ-Se ciÊNcia, PUBliQUe-Se, reGiStre-Se e cUMPra-Se.
Belém, 15 de setembro de 2022.
lUÍS aNdrÉ HeNderSoN GUedeS de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 854102
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 8
data de assinatura: 16/09/2022
vigência: 16/09/2022 a 16/09/2024
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Art.57, I e §2º c/c art. 65, §1º da Lei  nº8.666/93.
contrato: 004
exercício: 2011
contratado: araMiS fraNciSco MeNdoNÇa de MoraeS
endereço: av. Gentil Bittencourt, 215, Nazaré, ceP. 66040-172-Belém/Pa
ordenador: eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 853949
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 043/2022-GaB/NGtM
Prazo para aplicação(em dias):60 dias
Prazo para Prestação de contas(em dias):15 dias
Nome do Servidor: João estanislau Gonçalves lobato
cargo: assessor administrativo
Matrícula funcional: 5832365
recurso(s):
Programa de trabalho:95010126.122.1297.8338
fonte do recurso:0101
Natureza da despesa: 339030 - valor: r$1.300,00 e 339039 - valor: 
r$700,00
ordeNador: eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 854301
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 916 de 16 de seteMBro de 2022
o diretor de adMiNiStraÇÃo e fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSideraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994.
coNSideraNdo ainda, os termos do Processo nº 2022/1111329.
reSolve:
i – coNceder ao servidor aleXaNdre teiXeira NeGrÃo, identidade 
funcional nº 54188797-2, ocupante do cargo efetivo de assistente 
administrativo, lotado na diretoria de ciência e tecnologia - dct, 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 05/05/2009 a 04/05/2012, 
no período de 15/09/2022 a 14/10/2022, no qual possui tempo de efetivo 
exercício no serviço público estadual.
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ii – esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 15/09/2022.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, 16 de setembro de 2022.
deNilSoN BeNedito GoNÇalveS PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854094
.

errata
.

Fica retificado na publicação da Portaria nº 907 de 15 de setembro 
de 2022, publicada no doe nº 35.117 de 16/09/2022. Protocolo 
nº 853538
onde se lê: ... Portaria nº 907...
Leia-se: ... Portaria nº 914...
reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.

Protocolo: 853951
errata
errata de eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de 
iNceNtiVo do ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
Protocolo: 853774, publicado no Diário Oficial do Estado nº 
35.117, de 16.09.2022.
onde se lê: ...edital nº 020/2022...
Leia-se: oBJeto: ...edital nº 002/2022...
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
edilZa JoaNa oliveira foNteS
Secretária de estado

Protocolo: 854379

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 915 de 16 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, publi-
cada 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 2022/1195895;
r e S o l v e:
i – autorizar a servidora MaÍra oliveira Maia, identidade funcional 
nº 57194001/1, ocupante do cargo de Professora classe iii, lotada na 
Secretaria de estado de educação – SedUc, a viajar ao município de 
Marabá-Pa, no período de 19/09 a 21/09/2022, para participar da 
construção do Plano estadual de Bioeconomia, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas 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, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
deNilSoN BeNedito GoNÇalveS PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 853993
Portaria Nº 921 de 16 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, publi-
cada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSideraNdo o processo nº 2022/1184805.
r e S o l v e:
i – autorizar a servidora eda Maria de oliveira foNteS, identidade 
funcional nº 57176277/7, ocupante do cargo de coordenadora, lotada 
na Secretaria de Planejamento e administração – SePlad, a viajar ao 
município de cametá-Pa, no período de 16 a 19/09/2022, com objetivo 
de conceder uma entrevista na rádio local para divulgar o certame e 
representar a Sectet/Pa; o servidor MaX rUSSUel leite de SoUSa, 
identidade funcional nº 54195916/1, lotado na diretoria de administração 
e finanças – daf, que conduzirá o servidor e o colaborador eventual, ao 
referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três 
e meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão caMetá-Pa 
conforme item i.
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
deNilSoN BeNedito GoNÇalveS PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854278
Portaria Nº 920 de 16 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, publi-
cada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSideraNdo o processo nº 2022/1181509;
r e S o l v e:
i – aUtoriZar o servidor aNtÔNio alveS de Melo, identidade funcional 
nº 57203415/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado 

na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município 
de oriximiná-Pa, no período de 18 a 27/09/2022; para acompanhar e 
registrar as desinstalações e instalações de aparelhos de ar condicionado 
(SPlit), na eetePa, dos contratos 10/2021 (taM) e 10/2020 (JGd), no 
referido município.
ii – coNceder de acordo com as bases legais vigentes, 09 e 1/2 (nove 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, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
deNilSoN BeNedito GoNÇalveS PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854262
Portaria Nº 917 de 16 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, publi-
cada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSideraNdo o processo nº 2022/ 1179726;
r e S o l v e:
 i - autorizar os servidores GedSoN tHiaGo do NaSciMeNto BorGeS, 
identidade funcional nº 5892682/2, ocupante do cargo de técnico em 
Gestão Pública – ciências econômicas, lotado na Secad/ GaBiNete, 
JeNiffer WalKiriaM e Silva GalvÃo, identidade funcional nº 
54197017-3, ocupante do cargo de assessora técnica, lotado na aScoM 
e os colaboradores eventuais, elcK MaYSa aNdrade PeQUeNo, cPf nº 
489.239.902-72, aNa cecÍlia Pereira da coSta, cPf nº 843.969.892-
53, a viajarem aos municípios de castanhal–Pa, Maracanã-Pa, Santarém 
Novo-Pa e São francisco do Pará-Pa, no período de 16/09/2022 à 
19/09/2022, respectivamente, para participarem do Processo Seletivo 
2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará dessa Sectet/
Pa. ficarão responsáveis por conceder uma entrevista na rádio local 
para divulgar o certame e representarem a Sectet/Pa, nos referidos 
municípios; e o servidor WeliNGSoN WaNdY PiNto Peralta, identidade 
funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na 
diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá a servidora e 
os colaboradores eventuais, aos referidos municípios.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos servidores e aos 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, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
deNilSoN BeNedito GoNÇalveS PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854107
Portaria Nº 918 de 16 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, publi-
cada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSideraNdo o processo nº 2022/1178105;
r e S o l v e:
i – autorizar os colaboradores eventuais Paulo victor Neri cardeal, cPf 
nº  029.949.712-75; racHel de oliveira aBreU, cPf nº 452.757.262-
87; caroline iracema rocha farias, cPf Nº 008.136.732-59 e JoÃo 
aNtÔNio foNSeca lacerda liMa, cPf nº 003.255.092-80, a viajarem 
aos municípios de concórdia do Pará - Pa, capitão Poço - Pa, Nova 
esperança do Piriá - Pa e Paragominas - 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 
responsáveis por concederem uma entrevista na rádio local para divulgarem 
o certame e representarem a Sectet/Pa; e roBerto carloS fUrtado 
de PiNa, identidade funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, 
lotado 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, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
deNilSoN BeNedito GoNÇalveS PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854097

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
torNar SeM efeito a publicação da convocação dos credenciados 
abaixo, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.107, de 06.09.2022, 
Protocolo nº 849902, referentes ao edital nº 022/2022 – Sectet, que 
tem por escopo o credenciamento de profissionais especializados para 
instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para 
atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração 
de vínculo empregatício com o estado do Pará, por não comparecimento 
após convocação, tornando-a descredenciada, nos termos da subcláusula 
8.2 do edital: 
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coordeNaÇÃo PedaGoGica – área MetroPolitaNa
aNtÔNia da Silva aNdrade

dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
edilza Joana oliveira fontes
Secretária de estado

Protocolo: 854351
torNar seM eFeito
torNar SeM efeito a publicação de Protocolo nº 849902, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 35.107, de 06/09/2022, referente a 
coNvocaÇÃo dos candidatos credenciados por meio do edital 002/2022 
– SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especializados para 
instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para 
atendimento às demandas do Programa Pará Profissional, sem geração 
de vínculo empregatício com o estado do Pará, por não comparecimento a 
esta convocação e/ou desistência por indisponibilidade, tornando-a assim 
descredenciada neste processo:

coordeNaÇÃo ti
aliNe dUarte de SoUZa

dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
edilza Joana oliveira fontes
Secretária de estado

Protocolo: 854334
torNar seM eFeito
torNar SeM efeito a publicação de Protocolo nº 849902, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 35.107, de 06.09.2022, referente a 
coNvocaÇÃo dos candidatos credenciados por meio do edital 020/2022 
– SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especializados para 
instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para 
atendimento às demandas do Programa Pará Profissional, sem geração de 
vínculo empregatício com o estado do Pará, por não comparecimento após 
convocação, tornando-os assim descredenciados neste processo, nos 
termos da subcláusula 8.2 do edital:
aPoio
Patricia eMaNUelle de SaNtaNa BorGeS
tHelMa do Socorro MatoS cUNHa
aNaiZa adrieli alBUQUerQUe MartiNS
Bia MiraNda SoUSa de SoUZa
iaNe raQUel Barata GUiMarÃeS
iNStrUtoria
aMaNda criStiNa ferreira carvalHo
coordeNaÇÃo
Marilia criStiNa Barata da coSta
dÊ-Se ciÊNcia, reGiStre-Se, PUBliQUe-Se e cUMPra-Se.
Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
edilza Joana oliveira fontes
Secretária de estado

Protocolo: 854338
Portaria Nº 919 de 16 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, publi-
cada no doe nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSideraNdo o processo nº 2022/1170153;
r e S o l v e:
torNar SeM efeito a Portaria 899 de 14 de setembro de 2022, publicada 
no doe nº 35.115 do dia 15/09/2022, que concedeu 05 e ½ (cinco e meia) 
diárias, ao servidor lUiS JorGe de Melo MoraeS, cPf n° 176.023.272-
58, com objetivo de atender despesas com viagem ao município de 
anajás-Pa, no período de 15/09 a 20/09/2022, 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, 
Profissional e Tecnológica, em 16 de setembro de 2022.
deNilSoN BeNedito GoNÇalveS PiNHeiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854166

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcedeNte: Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: aNtoNio de oliveira Silva filHo
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordeNaÇÃo, 
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 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
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 Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: eUdSoN NeveS erNeSto
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordeNaÇÃo, 
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 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
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 Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: reNaN edUardo SoareS rodriGUeS
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de coordeNaÇÃo, 
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 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
ordeNadora
edilza Joana oliveira fontes

Protocolo: 854367
eXtrato de terMo de coNcessÃo de BoLsa de iNceNtiVo do 
ProGraMa ParÁ ProFissioNaL
coNcedeNte: Secretaria de estado de ciência, tecnologia e educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: alaN SaNtoS de oliveira
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNStrUtor, 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 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$ 60,00 
(sessenta 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 Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: aNteNor aMaral ferNaNdeS Neto
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNStrUtor, 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 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$ 60,00 
(sessenta 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 Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: caroliNe PiNHeiro diaS
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNStrUtor, 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 administrativas para 
atendimento às demandas do programa Pará Profissional, sem geração de 
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vínculo empregatício com o estado do Pará.
valor da BolSa: o valor da bolsa de incentivo corresponderá r$ 60,00 
(sessenta 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 Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: edSoN Silvio de SoUZa feio
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNStrUtor, 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 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$ 60,00 
(sessenta 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 Superior, 
Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ/MF: 08.978.226/0001-73)
NoMe do BolSiSta: feliPPe MatHiaS raiol
oBJeto: este instrumento tem por objeto a concessão de bolsa de 
incentivo ao bolsista selecionado (a) para a função de iNStrUtor, 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 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$ 60,00 
(sessenta 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: 854372

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 220/2022 – GaBiNete, de 16 de setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a eStUdoS 
e PeSQUiSaS - faPeSPa, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento no art. 7º, viii, da lei complementar estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
 reSolve:
deSiGNar o servidor eUclideS aNdrÉ do NaSciMeNto Neto, 
identidade funcional nº 57212545/2, ocupante de cargo em comissão de 
coordenador de controle interno, para atuar como usuário administrador 
perante o sistema e-Jurisdicionado, durante a prestação de contas anual 
junto ao tribunal de contas do estado do Pará – tce-Pa, nos termos do art. 
4°, i, ii e 5°, da resolução n° 18.974, de 07/12/2017.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 853960

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 221/2022 – GaBiNete, de 16 de setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a eStUdoS 
e PeSQUiSaS – faPeSPa, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no parágrafo único, viii, do art. 7º, da lei complementar 
estadual nº. 061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
coNSideraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e entidades do Poder executivo do estado do Pará.
 reSolve:
art. 1º - deSiGNar, BeNedito de JeSUS HeNderSoN Gordo, matrícula 
n° 5916900/1, para exercer o encargo de fiscal do contrato n. 006/2022, 
firmado entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa – 
faPeSPa e a empresa S da c SaNtoS coMÉrcio e ServiÇoS ltda, cujo 
objeto trata do fornecimento de café em pó, torrado e moído, embalado a 

vácuo com 250 gramas, conforme Processo nº 2022/299223.
art. 2º - deSiGNar, alBiNo de JeSUS araGÃo, matrícula n° 5737885/1, 
para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se quaisquer outras disposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 16 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 853978

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° termo aditivo ao contrato n° 006/2022
contratada: S da c SaNtoS coMÉrcio e ServiÇoS ltda
cNPJ: 40.508.894/0001-40
Endereço: Rod. Br 316, nº 1762, Edifício Empresarial Next Office 815, CEP 
67.013-000, Bairro atalaia, ananindeua/Pa
objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro do item 1 do Contrato nº 
006/2022, oriundo da ata de registro de Preços nº 012/2022, decorrente 
do Pregão eletrônico n° 19/2021 – SePlad/dGl/SrP.
vigência: 10/05/2022 a 09/05/2023
valor: r$ 5.576,00
exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101
Processo nº 2022/299223
ordenador: Marcel do NaSciMeNto BotelHo - diretor-Presidente da 
faPeSPa.

Protocolo: 853911

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 217/2022 – GaBiNete, 12 de setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia de aMParo a eStUdoS 
e PeSQUiSaS - faPeSPa, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar estadual n° 061, 
de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSideraNdo os termo do processo Nº 2022/1139056;
reSolve: 
forMaliZar, por necessidade de serviço, a suspenção do gozo de férias no 
período de 05/09/2022 a 06/09/2022 do(a) servidor(a) aNdrÉa criStiNa 
doS SaNtoS correa, id. funcional nº 57205744/2, concedido por meio 
da Portaria nº. N° 160/2022 – GaBiNete, publicada no doe n°. 35.028, 
de 30 de Junho de 2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 12 de Setembro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 854023

.

.

oUtras MatÉrias
.

NÚMero do Processo: 
2022/1042732 data: 09/09/2022

deStiNatário:
diretor Presidente reMeteNte: dicet/cSa

iNtereSSado:
fernanda de oliveira araujo

ASSUNTO: Interposição de recurso administrativo ao resultado final da 
proposta intitulada “Avaliação do potencial antioxidante, anti-inflamatório e 
antitumoral, e a possibilidade do desenvolvimento de fitofármacos da casca, 

polpa e amêndoa do cupuaçu (Theobroma grandiflorum)”.

Parecer tÉcNico
do MÉrito
a proponente fernanda de oliveira araujo submeteu a proposta intitulada 
“Avaliação do potencial antioxidante, anti-inflamatório e antitumoral, 
e a possibilidade do desenvolvimento de fitofármacos da casca, polpa 
e amêndoa do cupuaçu (Theobroma grandiflorum)”, avaliada como não 
enquadrada – etapa i, nos termos do item 8.1 ‘e’, reforçado pelo item 6.1 
‘c’.
registrou-se a ocorrência de recurso administrativo à lista das propostas 
aprovadas, não aprovadas e não enquadradas, impetrado pela proponente 
sob o Protocolo 2022/1042732, solicitando aprovação da “participação da 
candidata e classificando a proposta para as etapas subsequentes”.
apresenta como argumento, em resumo, que todos os documentos exigidos 
pelo item 9.1 foram enviados, bem como que, se houvesse necessidade de 
complementação de documentação, “seria responsabilidade da fapespa entrar 
em contato com a candidata por e-mail (...), em respeito ao item 7, letra f”.
MaNiFestaÇÃo tÉcNica
Cumpre esclarecer que a forma de submissão definida em edital se dá através 
do Google forms, na qual além do preenchimento de informações básicas, 
o candidato deve anexar os documentos de forma correspondente ao que é 
solicitado no texto editalício. Para cada um dos documentos solicitados, há 
um campo específico em que o candidato deve anexar o documento listado.
assim, no campo correspondente ao item 8.1 ‘e’ (comprovante de que 
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é portador do título de doutorado), a candidata de fato anexou um 
documento, qual seja, formulário de defesa de tese, da Universidade 
federal de viçosa, datada de 03/12/2021, que consta como aprovada. 
Entretanto, no fim do documento se vê a seguinte informação:
tem-se, portanto, que o próprio documento anexado pela candidata depõe 
contra a exigência do referido item.
Quanto à alegação de que a fapespa seria responsável por entrar em 
contato com a candidata, se houvesse necessidade de complementar 
a documentação, tal interpretação vai justamente de encontro ao item 
anterior, o 7 ‘e’: “após a submissão da proposta, não será permitido 
nenhum tipo de alteração e/ou substituição por parte do proponente”.
a utilização do dispositivo presente no item 7 ‘f’ se dá apenas nos casos 
em que há dúvidas referentes a um documento corretamente submetido 
(p.ex.: um comprovante de residência no nome de outra pessoa, um 
diploma sem o verso etc.), o que não é o caso do documento submetido 
pela proponente, no qual, conforme já explicitado, consta que não é válido 
como comprovante de obtenção de título.
desta forma, o não enquadramento da proposta, pelo não atendimento ao 
item 8.1 ‘e’, reforçado pelo item 6.1 ‘c’, foi correto.
do Parecer da coordeNadoria de seLeÇÃo e aVaLiaÇÃo
fundamentado no exposto supra, esta coordenadoria se posiciona 
sugestivamente pelo NÃo ProviMeNto do recurso administrativo.
É mister destacar que, nos termos do subitem 11.1 da chamada 001/2021, 
a deliberação referente aos eventuais recursos administrativos dirigidos à 
Diretoria Científica é de competência da Presidência da Fapespa, sendo 
este parecer unicamente subsídio técnico para a deliberação superior.
desta feita, encaminham-se os autos ao diretor-Presidente da fapespa 
para deliberação quanto ao pleito recursal. depois de deliberado e 
devidamente comunicado ao interessado, solicita-se a devolução dos autos 
recursais (2022/1042732) a esta cSa/dicet para anexação dos mesmos 
aos autos do processo referente à chamada dcr.
francemary Saraiva dos Santos
coordenadora de Seleção e avaliação -csa/dicet
deyvison Medrado
Diretor Científico

Protocolo: 853971

NÚMero do Processo: 
2022/1026631 data: 09/09/2022

deStiNatário:
diretor Presidente reMeteNte: dicet/ cSa

iNtereSSado:
Sara lodi de carvalho Spacek

ASSUNTO: Interposição de recurso administrativo ao resultado final da 
proposta intitulada “diversidade funcional da comunidade zooplanctônica em 

um gradiente ambiental na amazônia paraense”.

Parecer tÉcNico
do MÉrito
a proponente Sara lodi de carvalho Spacek submeteu a proposta 
intitulada “diversidade funcional da comunidade zooplanctônica em um 
gradiente ambiental na amazônia paraense”, avaliada como aprovada e 
não classificada, na 11ª posição, 4 posições acima do número de bolsas 
ofertadas pela chamada.
registrou-se a ocorrência de recurso administrativo à lista das propostas 
aprovadas, não aprovadas e não enquadradas, impetrado pela proponente 
sob o Protocolo 2022/1026631, solicitando “a impugnação por reavaliação 
da pontuação da nota no Quesito B, dada pelo comitê consultivo”.
Apresenta como argumento, em resumo, que “é mãe de filha pequena e 
estava no início de gravidez no momento da inauguração do edital”; que 
nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia de covid-19, “necessitou 
se adaptar a condição de ensino remoto para sua filha, bem como atender 
as necessidades emocionais da criança nesse período”; que “os anos de 
2020 e 2021 foram os anos finais do curso de doutoramento da candidata, 
anos que são inerentemente os mais produtivos de um docente de pós-
graduação”; e que os cuidados relativos a primeira infância da criança “já 
vem sendo debatidos e reconhecidos por entidades relevantes (como o 
próprio cNPq) como momentos restritivos para as atividades acadêmicas, 
principalmente para pesquisadoras mulheres”.
MaNiFestaÇÃo tÉcNica
cumpre esclarecer que a fapespa é regida pelo princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório, corolário do princípio da legalidade e da 
objetividade das determinações habilitatórias, pelos quais se impõe à 
administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas 
no edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da 
competitividade. em outras palavras, o edital é a lei que rege o processo 
licitatório, devendo a administração a ele se submeter.
a partir disso tem-se, primeiramente, que em relação à impugnação 
da chamada, o momento não é adequado, considerando o item 15 da 
chamada:
15. da iMPUGNaÇÃo do editaL
15.1. decairá do direito de impugnar os termos desta chamada o proponente 
que não o fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo estabelecido para 
início da submissão das propostas. ademais, não terá efeito de recurso a 
impugnação feita por aquele que, em a tendo aceitado sem objeção, venha 
apontar, posteriormente, eventuais falhas ou imperfeições;
15.2. a impugnação da chamada deverá ser dirigida por meio de ofício 
à Diretoria Científica da Fapespa que, em conjunto com a Procuradoria 
Jurídica da fundação (se for o caso), após exame, encaminhará para 
deliberação da Presidência da fundação.
depreende-se daí que a candidata, ao ter submetido proposta para o 
certame, aceitou os termos e condições da chamada, ainda que no texto 
desta não constassem cláusulas específicas sobre as alegações citadas pela 
candidata em seu recurso administrativo.

cabe ressaltar também que a proposta da candidata teve seu mérito reconhecido 
pelo comitê consultivo, tanto que sua proposta foi aprovada, porém não 
classificada entre as 7 primeiras, considerando que são 7 as bolsas ofertadas pela 
chamada. caso haja 4 desistências, a candidata estará apta a receber a bolsa.
Por fim, reiterando-se o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, esta coordenação e esta diretoria se sensibilizam com os 
argumentos apresentados pela candidata, comprometendo-se a articular 
com a presidência desta fundação possibilidades de inserir cláusulas 
específicas nas próximas Chamadas públicas lançadas pela Fapespa que 
atenuem as dificuldades vividas por mães pesquisadoras.
do Parecer da coordeNadoria de seLeÇÃo e aVaLiaÇÃo
fundamentado no exposto supra, esta coordenadoria se posiciona 
sugestivamente pelo NÃo ProviMeNto do recurso administrativo.
É mister destacar que, nos termos do subitem 11.1 da chamada 001/2021, 
a deliberação referente aos eventuais recursos administrativos dirigidos à 
Diretoria Científica é de competência da Presidência da Fapespa, sendo 
este parecer unicamente subsídio técnico para a deliberação superior.
desta feita, encaminham-se os autos ao diretor-Presidente da fapespa 
para deliberação quanto ao pleito recursal. depois de deliberado e 
devidamente comunicado ao interessado, solicita-se a devolução dos autos 
recursais (2022/1026631) a esta cSa/dicet para anexação dos mesmos 
aos autos do processo referente à chamada dcr.
francemary Saraiva dos Santos
coordenadora de Seleção e avaliação -cSa/dicet
deyvison Medrado
Diretor Científico - DICET

Protocolo: 853976

NÚMero do Processo: 
2022/1155697 data: 09/09/2022

deStiNatário:
diretor Presidente reMeteNte: dicet/ cSa

iNtereSSado:
tânia cristina Gomes

ASSUNTO: Interposição de recurso administrativo ao resultado final da 
proposta intitulada “estudo Geocronológico dos depósitos eólicos continen-
tais quaternários da amazônia Paraense: uma análise da dinâmica erosiva 
e deposicional no contexto das flutuações paleoclimáticas e interferências 

antropogênicas”.

Parecer tÉcNico
do MÉrito
a proponente tânia cristina Gomes submeteu a proposta intitulada 
“estudo Geocronológico dos depósitos eólicos continentais quaternários da 
amazônia Paraense: uma análise da dinâmica erosiva e deposicional no 
contexto das flutuações paleoclimáticas e interferências antropogênicas”, 
avaliada como não aprovada (etapa iv).
registrou-se a ocorrência de recurso administrativo à lista das propostas 
aprovadas, não aprovadas e não enquadradas, impetrado pela proponente sob 
o Protocolo 2022/1155697, solicitando que “as notas atribuídas pelo parecerista 
ad hoc devem ser, ao menos parcialmente, revistas, assim como o parecer do 
comitê consultivo também não deve prevalecer, e a proposta apresentada pela 
candidata proponente, ora recorrente, deve ser ao final aprovada”.
apresenta questionamentos em relação aos critérios utilizados, sobretudo 
no que concerne aos quesitos de formação de recursos humanos, 
fortalecimento dos grupos existentes etc., apresentando argumentos que 
se adentram no mérito técnico-científico.
MaNiFestaÇÃo tÉcNica
cumpre esclarecer que todas as etapas de avaliação foram integralmente 
cumpridas, tendo o projeto da candidata sido avaliado por dois pesquisadores 
especialistas na área do conhecimento do projeto, sendo um deles bolsista 
de produtividade cNPq nível 1, membro do comitê consultivo. vê-se que a 
própria estrutura da Chamada privilegia uma análise qualificada de mérito, 
na qual o parecer ad hoc é revisto pelo comitê consultivo, no sentido de 
corrigir eventuais distorções.
No caso da avaliação da candidata, o comitê consultivo concordou 
integralmente com a avaliação de todos os quesitos avaliados pelo 
parecerista ad hoc. assim, não se crê ser o caso de uma reanálise no 
projeto da candidata, tendo sido este já avaliados (duas vezes) e tendo 
sido emitidos pareceres bem fundamentados.
do Parecer da coordeNadoria de seLeÇÃo e aVaLiaÇÃo
fundamentado no exposto supra, esta coordenadoria se posiciona 
sugestivamente pelo NÃo ProviMeNto do recurso administrativo.
É mister destacar que, nos termos do subitem 11.1 da chamada 001/2021, 
a deliberação referente aos eventuais recursos administrativos dirigidos à 
Diretoria Científica é de competência da Presidência da Fapespa, sendo 
este parecer unicamente subsídio técnico para a deliberação superior.
desta feita, encaminham-se os autos ao diretor-Presidente da fapespa 
para deliberação quanto ao pleito recursal. depois de deliberado e 
devidamente comunicado ao interessado, solicita-se a devolução dos autos 
recursais (2022/1026631) a esta cSa/dicet para anexação dos mesmos 
aos autos do processo referente à chamada dcr.
francemary Saraiva dos Santos
coordenadora de Seleção e avaliação -cSa/dicet
deyvison Medrado
Diretor Científico - DICET

Protocolo: 853981
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cHaMada Nº 007/2021 – Fapespa/cNPq
ProGraMa de deseNVoLViMeNto cieNtÍFico e tecNoLÓGico 
reGioNaL – dcr
HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL
 

Nº Nome título do Projeto institui-
ção situação

1 francieli de fátima 
Bomfim

como um gradiente de uso do solo conduz 
a diversidade beta taxonômica e funcional de 

macrófitas e consequentemente de zooplâncton 
na amazônia oriental? avanços com estudos de 

zooplâncton no estado do Pará

UfPa aprovado e 
classificado

2 adauto lima cardoso
Bioprodutos e novos biomateriais da amazônia: 

uma ampla avaliação de efeitos celulares e 
epigenéticos

UfPa aprovado e 
classificado

3 Sarah de Barros viana 
Hissa

acervos arqueológicos da UfoPa e arqueologia 
Histórica em Santarém, Pará UfoPa aprovado e 

classificado

4 adelson rocha 
dantas

relações da produção, crescimento e biologia 
reprodutiva do açaizeiro (euterpe oleracea 

Mart.) e do pracaxizeiro (Pentaclethra macroloba 
(Willd.) Kuntze) com efeitos locais das mudanças 

climáticas no estuário do rio amazonas

MPeG aprovado e 
classificado

5 Nelson Silva Pinto Tendências e vieses na literatura científica so-
bre insetos aquáticos e seus fatores ambientais UfPa aprovado e 

classificado

6 fábio Barbosa Passos caracterização de culturas permanentes em 
propriedades rurais no nordeste paraense Ufra aprovado e 

classificado

7 Mateus de Souza 
terceti

Bioprospecção de Bacteriófagos de tPa 
da floresta Nacional de tapajós e região de 

oriximiná-Pará: fagoterapia como alternativa 
terapêutica para infecções causadas Pseudomo-

nas aeruginosa

UfoPa aprovado e 
classificado

Belém, 16 de setembro de 2022.
deyvison andrey Medrado Gonçalves
Diretor Científico

Protocolo: 854020

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 388/2022-seeL
o Secretário de eStado de eSPorte e laZer no uso de suas atribuições 
legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 2006, 
publicadas no doe nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e considerando o 
que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, reSolve:
i – designar o servidor (a) NeY ferreira fraNÇa, matrícula nº 
54194428/2, para atuar na função de fiscal da parceria a ser celebrada com 
a aSSociaÇÃo de liGaS deSPortivaS do eStado do Pará-alideSP, 
cNPJ Nº cNPJ Nº 22.947.165/0001-08 referente à lavratura de termo de 
fomento para a realização do“fUteBol forMaNdo cidadÃo No eStado 
do Pará - alideSP”
Belém, 16 de setembro de 2022.
NivaN SetUBal NoroNHa
Secretário de estado de esporte e lazer

Protocolo: 854288

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 651/GePs/setUr de 16 de seteMBro 2022
coNSideraNdo os termos do processo Nº 2022/1197423; coNSideraNdo 
a Portaria nº 589/2022, publicada no doe 35.082 de 19/08/2022, que 
concede férias a Gerente de treinamento e desenvolvimento. reSolve: 
deSiGNar a servidora, SolaNGe tereZiNHa tavareS oliveira, mat. 
55585729/1, assistente de Gestão em turismo, para responder pela 
Gerência de treinamento e desenvolvimento, no período de 19/09/2022 à 
03/10/2022, durante as férias regulamentares da titular Waldirene cuimar 
Brito. ordeNador: aNdreY caSSio de SoUZa PiMeNtel. diretor de 
administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 854104

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 572/2022 - GGP/dPG, de 15/09/2022. 
a SUBdefeNSora PÚBlica Geral do eStado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, v, da lei complementar n° 54, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando Processo nº 2022/1184777; reSolve: 
lotar o servidor JorGÉlio ferreira triNdade, matrícula nº 57234557, 
no Núcleo de tecnologia da informação e comunicação (Ntic), designando-o 
para exercer suas funções junto ao referido Núcleo, a partir de 05/09/2022.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM diaS
Subdefensora Pública Geral do estado do Pará
 

Protocolo: 853857
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 569/2022-GGP/dPG, de 15 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 os termos do laudo Médico nº 
94044, Protocolozado no Pae nº   2022/828390, reSolve: conceder a 
claUderSoN MiraNda, Servidor Público, id funcional nº. 57201785/1, 
licença para tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 
5.810/94, no período de 15.06.2022 a 12.09.2022. MÔNica PalHeta 
fUrtado BelÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do estado do Pará.

Protocolo: 853873
Portaria Nº 570/2022-GGP/dPG, de 15 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 os termos do laudo Médico nº 208284ª/2, 
Protocolozado no Pae nº 2022/943166, reSolve: conceder a reGiNaldo 
eMÍlio varella de MoraeS JÚNior, Servidor Público, id funcional nº. 
54181048/2, licença para tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, 
da lei nº. 5.810/94, no período de 04.07.2022 a 25.07.2022. MÔNica 
PalHeta fUrtado BelÉM diaS -Subdefensora Pública-Geral do estado 
do Pará.

Protocolo: 853874
Portaria Nº 568/2022-GGP/dPG, de 15 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 os termos do laudo Médico nº 94046, 
Protocolozado no Pae nº 2022/743140, reSolve: conceder a taNia do 
Socorro BaNdeira de SoUZa, defensora Pública, id funcional nº. 
5693810/1, licença para tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, 
da lei nº. 5.810/94, no período de 09.06.2022 a 06.10.2022. MÔNica 
PalHeta fUrtado BelÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do estado 
do Pará.

Protocolo: 853865
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 566/2022-GGP-dGP, de 14 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 2022/1141823.  reSolve: 
traNSferir, o gozo de férias residuais, com gozo fracionado, referente ao 
aquisitivo (2019/2020), do defensor Público reNaN fraNca cHerMoNt 
rodriGUeS, id. funcional: 5931566/ 1, interrompida por meio da 
Portaria nº349-GGP-dPG, de 15/06/2022 publicada no doe nº 35.022 de 
07/06/2022, com o gozo no intervalo de 07/11/2022 a 19/11/2022 - 13 
dias . ficando agora transferido o gozo para o período de 15/05/2023 a 
27/05/2023 - 13 dias.
MÔNica PalHeta fUrtado BelÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do estado do Pará

Protocolo: 853851
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..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 001/2019/tJPa.
coNtrataNte: triBUNal de JUStiÇa do eStado do Pará – tJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNtratada: laNliNK ServiÇoS de iNforMática S/a., cNPJ 
19.877.300/0001-81.
oBJeto do coNtrato: contratação de serviços técnicos especializados 
na área de tecnologia da informação e comunicação para organização, 
sustentação, desenvolvimento e execução continuada de tarefas de 
suporte, rotina e demanda, compreendendo as atividades de registro, 
análise, diagnóstico e atendimento de solicitações de usuários, suporte 
técnico remoto e/ou presencial de 1°, 2° e 3° níveis, monitoramento e 
operação de serviços, gerenciamento de processos de tic, execução de 
rotinas programadas e eventuais, manutenção  de equipamentos e suporte 
a implantação e funcionamento de sistemas institucionais, incluindo 
treinamento e orientações de usuários.
oriGeM: Pregão eletrônico n° 081/tJPa/2018.
oBJeto do aditivo:  alteração quantitativa para acréscimos e supressões 
de serviços.
alteraÇÕeS realiZadaS: Majoração da quantidade mensal de serviços 
de “tarefas de rotina USt-ScM”; diminuição da quantidade mensal dos 
serviços de “tarefas de rotina USt-ScB”2.
Novo valor GloBal: r$ 9.336.681,00 (nove milhões, trezentos e trinta 
e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:

•funcional programática – 02.126.1417.8180; fontes – 0101; elementos 
de despesa – 33.90.40.

•funcional programática – 02.126.1417.8182; fontes – 0101; elementos 
de despesa – 33.90.40.

•funcional programática – 02.126.1417.8183; fontes – 0101; elementos 
de despesa – 33.90.40.

•funcional programática – 02.126.1417.8651; fontes – 0118; elementos 
de despesa – 33.90.40.

•funcional programática – 02.126.1417.8652; fontes – 0118; elementos 
de despesa – 33.90.40.

•funcional programática – 02.126.1417.8653; fontes – 0118; elementos 
de despesa – 33.90.40.
data da aSSiNatUra: 08/09/2022.  foro: Belém/Pa.
reSPoNSável Pela aSSiNatUra: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do tJPa.
ordeNador reSPoNSável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do tJPa.

Protocolo: 854346

.

.

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 22/2022
data da aSSiNatUra: 09/09/2022
oBJeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 
serviços de assistência médica, ambulatorial, hospitalar e auxiliares de 
diagnóstico e terapia, com assistência obstétrica, fisioterápica, psicológica 
e farmacêutica na internação, que apresentam sua codificação na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - aNS, por meio de Plano de assistência 
à Saúde de segmentação ambulatorial e Hospitalar com obstetrícia, de 
abrangência nacional e adesão facultativa, a todos os membros e servidores 

do tribunal de contas do estado do Pará - tce/Pa, ativos e inativos, bem 
como aos respectivos dependentes.
viGÊNcia: 09/09/2022 até 09/09/2023
oriGeM: dispensa de licitação nº 08/2022
valor: r$ 704.500,00 (setecentos e quatro mil e quinhentos reais) 
mensais, perfazendo um total anual r$ 8.455.200,00 (oito milhões, 
quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
Unidade Gestora:
020101 - tribunal de contas do estado do Pará
Programa de trabalho:
01.032.1455.8.768 - implementação de ações de assistência Médica e 
odontológica
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 - outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
contenção de crédito: 2022Nd00063
coNtratada: UNiMed BelÉM cooPerativa de traBalHo MÉdico
cNPJ: 04.201.372/0001-37
eNdereÇo: travessa curuzú, nº 2212, Bairro do Marco, ceP. 66.093-540, 
Belém/Pa
ordeNadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do tce/Pa.

Protocolo: 854036
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8° terMo aditiVo
coNtrato Nº: 03/2020
data aSSiNatUra: 16/09/2022.
oBJeto: repactuação de preços, que será de 10,19% (dez inteiros e 
dezenove centésimos por cento) do valor original do contrato, conforme 
preceitua o art. 37, XXi da cf c/c art. 55, iii da lei nº 8.666/93 e art. 12 
do decreto 9.507/2018.
valor MeNSal eStiMado: o valor mensal estimado, passa a ser de r$ 
398.340,31 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta reais e 
trinta e um centavos) e o valor total anual estimado passa a ser de r$ 
4.780.083,72 (quatro milhões, setecentos e oitenta mil, oitenta e três reais 
e setenta e dois centavos).
dotaÇÃo orÇaMeNtária:
020101......tribunal de contas do estado do Pará
Programa de trabalho:
01.032.1455 6.267.................operacionalização das ações 
administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 – receita Patrimonial – outros Poderes
Natureza da despesa:
3.3.90.37.......................... locação de Mão-de-obra
contenção de crédito:
2022Nd00221
coNtratada: UNo ServiÇoS GeraiS.
ENDEREÇO: Rodovia BR 316, nº 1762, Ed. Next Office, Torre 1, Sala 108, 
Bairro do atalaia, ananindeua/Pa, ceP: 67.013-000.
cNPJ/Mf Nº: 83.343.665/0001-25
ordeNador: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 854072

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto
de ordem da Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, 
Conselheira ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES, notifico o Senhor 
liNdoMar carvalHo Garcia (cPf: XXX.556.745-XX), Prefeito à época, 
de que no dia 20.09.2022, às 08h30min, o Plenário deste tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 530400/2011, que trata de tomada de contas 
instaurada na PrefeitUra MUNiciPal de BraSil Novo, referente ao 
convênio SePof nº 343/2010, tendo como relatora a excelentíssima 
conselheira Maria de lourdes lima de oliveira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, 
§§ 2º e 3º do regimento interno do tce-Pa, o(a) interessado(a) poderá 
produzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do tce/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde que 
o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da sessão, 
formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do tce-
Pa, na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e 
observar as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
 JoSe tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa teiXeira, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal 
de contas do estado do Pará, comunico o Senhor  JoSÉ rodriGUeS de 
MiraNda, (cPf: XXX.451.031-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/515338/2020, que trata da Prestação de contas 
da PrefeitUra MUNiciPal de SaNtaNa do araGUaia,  referente ao 
convênio fcP Nº 001/2019, 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 
JUriSdicioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo
 de ordem do excelentíssimo conselheiro Substituto, JUlival Silva 
rocHa, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno 
do tribunal de contas do estado do Pará, cito através do presente, a 
Senhora SelMa ferreira PiMeNtel (cPf: XXX.697.785-XX), Presidente 
da comissão de licitação à época, para que, no prazo de quinze (15) 
dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do Processo 
tc/506994/2015, que trata da Prestação de contas da PrefeitUra 
MUNiciPal de eldorado do Pará, referente ao convênio SePlaN Nº 
059/2012 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 citação será recebida, 
eXclUSivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do 
JUriSdicioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo
 de ordem do excelentíssimo conselheiro Substituto, JUlival Silva rocHa, 
em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno do tribunal 
de contas do estado do Pará, cito através do presente, o Senhor lidiMar 
dUtra SoUZa  (cPf: XXX.217.458-XX), membro da comissão de licitação 
à época, para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, 
apresente defesa nos autos do Processo tc/506994/2015, que trata da 
Prestação de contas da PrefeitUra MUNiciPal de eldorado do Pará, 
referente ao convênio SePlaN Nº 059/2012 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 citação será recebida, 
eXclUSivaMeNte, por meio do referido Portal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no Portal do 
JUriSdicioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa 
teiXeira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do tribunal de contas do estado do Pará, comunico o Senhor JoÃo SalaMe 
Neto, (cPf XXX.391.201-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/513842/2020, que trata da Prestação de contas 
da PrefeitUra MUNiciPal de MaraBá,  referente ao convênio SeSPa 
nº 015/2014, 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 
JUriSdicioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do excelentíssimo conselheiro Substituto, JUlival Silva rocHa, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do tribunal 
de contas do estado do Pará, comunico o Senhor GiaNfraNco GatiNHo 
SaNtoS, (cPf: XXX.853.612-XX2), responsável à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/500507/2014, que trata da Tomada 
de contas instaurada no coNSelHo eScolar deMocrático iSaUra BaÍa 
- MocaJUBa, referente ao convênio SedUc Nº 491/2008, 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 
JUriSdicioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa 
teiXeira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do tribunal de contas do estado do Pará, comunico o Senhor  riter JoSÉ 
MarQUeS de SoUZa, (cPf XXX.789.012-XX), Presidente à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo TC/546833/2019, que trata 
da Prestação de contas da aSSociaÇÃo BeNeficeNte BoM PaStor,  
referente ao convênio SedoP Nº. 01/2015, 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 
JUriSdicioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ tUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 853913
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 458/2022/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 2022/1020647,
reSolve:
art. 1º conceder à servidora iaNNY PaMela riBeiro toMaZ, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – especialidade controle externo, 
matrícula nº 200277, licença para tratamento de Saúde pelo período de 
05 (cinco) dias, compreendidos entre 09 e 13/08/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
caio aNderSoN da Silva daNtaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 854052

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 463/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-Geral de coNtaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSideraNdo que o servidor Bruno antony dantas de veiga cabral, 
chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de contas, estará afastado de 
suas atividades no período de 24/10 a 07/11/2022, conforme Portaria nº 
254/2022/MPc/Pa, de 06/06/2022;
coNSideraNdo o Memorando eletrônico nº 56/2022 – PGc, de 
16/09/2022 (Protocolo Pae n° 2022/1199216), pelo qual a servidora 
Bárbara Pinheiro amanajás, ocupante do cargo efetivo de analista 
Ministerial – especialidade: controle externo, é indicada para exercer a 
Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Contas no referido período;
coNSideraNdo a Portaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
reSolve:
art. 1º deSiGNar a servidora BárBara PiNHeiro aMaNaJáS, matrícula 
n° 200259, para, de 24/10 a 07/11/2022, substituir o servidor Bruno 
Antony Dantas de Veiga Cabral na Chefia de Gabinete da Procuradoria-
Geral de contas, em razão do afastamento do titular.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 16 de setembro de 2022.
PatricK BeZerra MeSQUita
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 854084
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.

FÉrias
.

Portaria N° 460/2022/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 2022/1162571;
reSolve:
art. 1º conceder à servidora reNata loUZada do coUto, ocupante 
do cargo efetivo de assistente Ministerial de controle externo, matrícula 
nº 200266, 12 (doze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
25/03/2021 a 24/03/2022, para o período de 19/09 a 30/09/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
caio aNderSoN da Silva daNtaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 854076
Portaria N° 459/2022/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 2022/1110631;
reSolve:
art. 1º conceder ao servidor viNiciUS MoraeS da coSta, ocupante 
do cargo efetivo de agente operador de veículos, matrícula nº 200130, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 02/09/2021 a 
01/09/2022, para o período de 03 a 07/10/2022.
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
caio aNderSoN da Silva daNtaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 854068
Portaria N° 461/2022/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 2022/1166838;
reSolve:
art. 1º conceder à servidora SiMoNe BraGa cHaveS MartiNS, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200084, 
25 (vinte e cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo 01/02/2020 
a 31/01/2021, para os períodos de 17 a 21/10/2022 (05 dias) e de 09 a 
28/01/2023 (20 dias).
art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
caio aNderSoN da Silva daNtaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 854089
.

oUtras MatÉrias
.

2ª Procuradoria de contas
Promoção de arquivamento
Notícia de fato n° 2022/0123-5
o MiNiStÉrio PÚBlico de coNtaS do eStado do Pará, por meio do 
Procurador de contas que esta subscreve, com fundamento na resolução 
nº 07/2017 – MPc/Pa –colégio, decide:
eMeNta
denúncia. Solicitação de acesso à documentos pelo sistema Sic.Pa da 
Polícia Militar do estado do Pará atendida. objeto de apuração solucionado. 
Ausência de indícios de irregularidades aptos a justificar o oferecimento 
de representação junto ao tribunal de contas do estado do Pará ou 
instauração de Procedimento apuratório Preliminar - PaP. decisão pelo
arquivamento da Notícia de fato.
fica aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação, para 
que os eventuais interessados apresentem recurso sobre a presente decisão 
de arquivamento, por meio de razões escritas e/ou documentos, que serão
analisados pelo conselho Superior, nos termos do art. 14, caput e § 1º, da
resolução nº 07/2017 – MPc/Pa – colégio. a integralidade dos autos 
encontra-se nesta procuradoria para acesso daqueles que assim o desejarem.
Belém, 16 de setembro de 2022.
felipe rosa cruz
Procurador de contas

Protocolo: 853982
Portaria N° 457/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-Geral de coNtaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSideraNdo tudo o que consta do Processo 2022/1173424;
reSolve:
art. 1º coNceder, a contar de setembro/2022, aos servidores abaixo 
indicados, Progressão funcional por antiguidade para os respectivos níveis 
e referências da tabela referencial de vencimentos deste Ministério Público 
de contas, na forma a seguir demonstrada:

servidor Matrí-
cula cargo efetivo Nível/

referência
aNa roSa BaSSalo criSPiNo 999321 aSSeSSor tÉcNico 6d

SerGio aUGUSto SaNtoS oliveira 200138 aSSiSteNte MiNiSterial de 
coNtrole eXterNo 3c

art. 2º esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 15 de setembro de 2022.
PatricK BeZerra MeSQUita
ProcUrador-Geral de coNtaS

Protocolo: 853995

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2022
aNeXo iii - deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – atiVo
Poder
UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do 
estado do ParÁ
MÊs de reFerÊNcia: JULHo/2022
BiMestre: JULHo-aGosto/2022
Ldo, art. 58  r$ milhares

reGiMe Nº ser-
Vidores

VeNci-
MeNto/ 

saLÁrio

VaNtaGeNs PecUNiÁrias iN-
cideNtes soBre VeNciMeNto/

saLÁrio
oU-

tras 
VaNta-
GeNs

totaL

GratiFi-
caÇÕes

Pes-
soais

oU-
tras

JUrÍdico 
ÚNico        

Nível Superior 29 117,79 208,47 103,59 0,00 117,57 547,42

Nível Médio 13 43,99 50,28 47,42 0,00 79,22 220,91

Nível funda-
mental 8 30,10 27,83 33,83 0,00 48,70 140,45

total 1 50 191,88 286,57 184,84 0,00 245,48 908,78

celetiSta        

Nível Superior - - - - - - -

Nível Médio - - - - - - -

Nível funda-
mental - - - - - - -

total 2 - - - - - - -

teMPorárioS        

Nível Superior - - - - - - -

Nível Médio - - - - - - -

Nível funda-
mental - - - - - - -

total 3 - - - - - - -

carGoS coMiS-
SioNadoS        

com vínculo 11 460,11 658,85 396,97 16,80 580,98 2.113,70

Sem vínculo 20 158,25 195,24 73,43 40,13 71,99 539,03

total 4 31 618,36 854,08 470,39 56,93 652,96 2.652,73

fUNÇÕeS Grati-
ficadaS        

 25 0,00 112,65 12,75 0,00 4,89 130,29

total 5 25 0,00 112,65 12,75 0,00 4,89 130,29

coleGiado        

colegiado 8 283,70 25,20 0,00 0,00 335,11 644,01

total 6 8 283,70 25,20 0,00 0,00 335,11 644,01

PeNSÃo eS-
Pecial        

Pensão especial - - - - - - -

total 7 - - - - - - -

total Geral 720,83 721,36 324,67 56,93 764,96 2.588,74

PrevidÊNcia        

fUNPrev 26 147,93 244,30 49,04 3,00 195,37 639,65

fiNaNPrev 43 414,65 281,82 202,20 13,80 497,60 1.410,07

reGiMe Geral 20 158,25 195,24 73,43 40,13 71,99 539,03

total Previ-
dÊNcia 89 720,83 721,36 324,67 56,93 764,96 2.588,74
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Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2022
aNeXo iii – deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – 
iNatiVo e PeNsioNista
Poder
UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do 
estado do ParÁ
BiMestre: JULHo-aGosto/2022
reF.: JULHo/2022
Ldo, art. 58      r$ milhares

regime Jurídico Único cargo Quanti-
dade

Venci-
mentos/ 
Proven-

tos/ 
Pensões

outras Vanta-
gens total

inativos      

Nível      

  - Superior

Procurador de 
contas, Secretário, 
chefe de Gabinete, 

assessor da Procura-
doria, assessor téc. 

informática e assessor 
técnico

13 177,45 225,78 403,23

  - Médio
assistente técnico e 

assistente técnico de 
Procurador

2 7,06 10,28 17,34

  - fundamental - 0 0,00 0,00 0,00

Pensionista

técnico auxiliar de 
Serviços especializa-
dos, agente operador 
de veículos, operador 

de computador, 
Procurador de contas 
e assessor da Procu-

radoria

7 116,05 0,00 116,05

total Geral 10 22 300,56 236,06 536,62

       

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2022
aNeXo iii - deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – atiVo
Poder
UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do 
estado do ParÁ
MÊs de reFerÊNcia: aGosto/2022
BiMestre: JULHo-aGosto/2022
Ldo, art. 58  r$ milhares

reGiMe Nº ser-
Vidores

VeNci-
MeNto/ 

saLÁrio

VaNtaGeNs PecUNiÁrias iN-
cideNtes soBre VeNciMeNto/

saLÁrio
oU-

tras 
VaNta-
GeNs

totaL
GratiFi-
caÇÕes

Pes-
soais

oU-
tras

JUrÍdico 
ÚNico        

Nível Superior 29 117,79 200,00 105,06 0,00 179,50 602,35

Nível Médio 13 44,03 47,96 48,93 0,00 50,55 191,47

Nível funda-
mental 8 30,10 27,83 33,83 0,00 44,93 136,68

total 1 50 191,92 275,78 187,83 0,00 274,97 930,51

celetiSta        

Nível Superior - - - - - - -

Nível Médio - - - - - - -

Nível funda-
mental - - - - - - -

total 2 - - - - - - -

teMPorárioS        

Nível Superior - - - - - - -

Nível Médio - - - - - - -

Nível funda-
mental - - - - - - -

total 3 - - - - - - -

carGoS coMiS-
SioNadoS        

com vínculo 11 460,19 640,31 403,85 16,80 587,59 2.108,74

Sem vínculo 20 160,50 186,45 74,14 40,35 63,71 525,14

total 4 31 620,69 826,76 477,99 57,15 651,30 2.633,88

fUNÇÕeS Grati-
ficadaS        

 25 0,00 117,92 12,75 0,00 3,23 133,90

total 5 25 0,00 117,92 12,75 0,00 3,23 133,90

coleGiado        

colegiado 8 283,70 26,92 0,00 0,00 76,06 386,68

total 6 8 283,70 26,92 0,00 0,00 76,06 386,68

PeNSÃo eS-
Pecial        

Pensão especial - - - - - - -

total 7 - - - - - - -

total Geral 723,11 711,82 329,28 57,15 474,47 2.295,83

PrevidÊNcia        

fUNPrev 26 147,93 242,41 52,63 3,00 84,32 530,29

fiNaNPrev 43 414,69 282,95 202,51 13,80 326,45 1.240,40

reGiMe Geral 20 160,50 186,45 74,14 40,35 63,71 525,14

total Previ-
dÊNcia 89 723,11 711,82 329,28 57,15 474,47 2.295,83

Lei de diretriZes orÇaMeNtÁrias – 2022
aNeXo iii – deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL – 
iNatiVo e PeNsioNista
Poder
UNidade orÇaMeNtÁria: MiNistÉrio PÚBLico de coNtas do 
estado do ParÁ
BiMestre: JULHo-aGosto/2022
reF.: aGosto/2022
Ldo, art. 58    r$ milhares

regime Jurídico 
Único cargo Quanti-

dade

Venci-
mentos/ 
Proven-

tos/ 
Pen-
sões

outras Vantagens total

inativos      

Nível      

  - Superior

Procurador de contas, 
Secretário, chefe de 

Gabinete, assessor da 
Procuradoria, assessor 

téc. informática e 
assessor técnico

13 177,45 225,78 403,23

  - Médio
assistente técnico e 

assistente técnico de 
Procurador

2 7,06 10,28 17,34

  - fundamental - 0 0,00 0,00 0,00

Pensionista

técnico auxiliar de 
Serviços especializados, 

agente operador de 
veículos, operador de 

computador, Procurador 
de contas e assessor da 

Procuradoria

7 116,05 0,00 116,05

total Geral 10 22 300,56 236,06 536,62

       

Protocolo: 854148
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

extrato para publicação de Portaria 020/2022 Procedimento ad-
ministrativo 000726-344/2021, para fins ciência ficta dos interes-
sados.
o ProMotor de JUStiÇa da coMarca de cUrUÇá-Pa, dr. NeY 
taPaJÓS ferreira fraNco, torna pública a instauração de Procedimento 
Administrativo para fins de cientificação dos interessados.
Procedimento administrativo 000726-344/2021
data de instauração: 15 de setembro de 2022
objeto: fiscalização da eleição de diretores e vice diretores nas escolas 
municipais de terra alta.
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: 853906
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022-MP/Pa
oBJeto: aQUiSiÇÃo de eQUiPaMeNtoS de áUdio, iNStalaÇÃo e 
treiNaMeNto de SiSteMa de SoM Para o PleNário “octávio 
ProeNÇa de MoraeS”
terMo de HoMoloGaÇÃo
tendo em vista o que consta do Protocolo Gedoc nº 130443/2021 que 
ensejou o Pregão eletrônico nº. 032/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por lote e, diante do julgamento do Pregoeiro 
designado pela Portaria nº. 3247/2022-MP/PGJ, de 20/06/2022, homologo 
o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, para todos 
os efeitos previstos em lei:
- cNPJ 32.850.995/0001-76 - coMercial treS acordeS eireli- total 
forNecedor r$ 99.118,73
GrUPo 01 - valor total r$ 99.118,73
valor total do certame: r$ 99.118,73
encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências 
pertinentes.
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
cÉSar BecHara Nader Mattar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 853864
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5281/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r e S o l v e: coNceder a lore tatiaNa NeriS doS SaNtoS, aUXiliar 
de adMiNiStraÇÃo, Matrícula n.º 999.1827, lotada na Promotoria de 
Justiça de colares, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 14/9 até 
13/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa de traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNte de recUrSoS 0101000000
NatUreZa da deSPeSa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-Geral de JUStiÇa. 
 BelÉM, 16 de setembro de 2022.
Marcio roBerto Silva MeNeZeS
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro
Portaria Nº 5282/2022-MP/PGJ
o diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r e S o l v e: coNceder a cleBer ailSoN ferNaNdeS de liMa, aSSeSSor 
de PJ de 2ª eNtrÂNcia, Matrícula n.º 999.893, lotado na Promotoria de 
Justiça de rio Maria, a importância de r$ 700,00 (setecentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 1º/9 até 
31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa de traBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNte de recUrSoS 0101000000
NatUreZa da deSPeSa
3390-30 - Material de consumo - r$ 700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, 
subsequentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-Geral de JUStiÇa. 
 BelÉM, 16 de setembro de 2022.
Marcio roBerto Silva MeNeZeS
diretor do dePartaMeNto fiNaNceiro

Protocolo: 854329

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0929/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-Geral de JUStiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.e. de 15/1/2018;
coNSideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSideraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNSideraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do estado do Pará;
r e S o l v e:
i - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para gozo 
oportuno (Gedoc nº 131360/2022).
ii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça AGAR DA COSTA JUREMA, fixadas pela Portaria nº 
4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 131699/2022).
iii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça LUIZ MÁRCIO TEIXEIRA CYPRIANO, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para gozo 
oportuno (Gedoc nº 131683/2022).
iv - SUSPeNder, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça SÁVIO RUI BRABO DE ARAÚJO, fixadas pela Portaria nº 0043/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 1º a 30/7/2022, para gozo oportuno (Gedoc nº 
131986/2022).
v - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça MARLENE RAMOS PAMPOLHA, fixadas pela Portaria 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/7/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 132000/2022).
vi - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Procurador de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, fixadas pela Portaria 
nº 4527/2021-MP/PGJ, no período de 11/7 a 9/8/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 132015/2022).
vii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça FIRMINO ARAÚJO DE MATTOS, fixadas pela Portaria 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/8/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 132036/2022).
viii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Procurador de Justiça ADÉLIO MENDES DOS SANTOS, fixadas pela Portaria 
nº 4527/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 132084/2022).
iX - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça JULIO CESAR SOUSA COSTA, fixadas pela Portaria nº 
4525/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 132241/2022).
X - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da 
Promotora de Justiça MÔNICA REI MOREIRA FREIRE, fixadas pela Portaria 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 132303/2022).
 SUBProcUradoria-Geral de JUStiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNStitUcioNal. 
 Belém, 14 de setembro de 2022.
aNtoNio edUardo Barleta de alMeida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0930/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-Geral de JUStiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNStitUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.e. de 
15/1/2018;
coNSideraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSideraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do estado do Pará);
coNSideraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do estado do Pará,
r e S o l v e:
i - SUSPeNder, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça BRUNO ALVES CÂMARA, fixadas pela Portaria nº 0633/2022-MP/
SUB-Ji, no período de 7 a 29/1/2022, a contar de 27/1/2022, para gozo 
oportuno (Gedoc nº 133657/2022).
ii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça ARTHUR DINIZ FERREIRA DE MELO, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1º a 30/9/2022, para gozo 
oportuno (Gedoc nº 133657/2022).
iii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de 
Justiça GABRIELA RIOS MACHADO, fixadas pela Portaria nº 0390/2022-
MP/SUB-Ji no período de 20/6 a 19/7/2022, a contar de 8/7/2022, para 
gozo oportuno (Gedoc nº 132613/2022).
iv - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Promotora de Justiça JULIANA DIAS FERREIRA DE PINHO NOBRE, fixadas 
pela Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 4/7 a 2/8/2022, para 
gozo oportuno (Gedoc nº 132792/2022).
v - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça MAURIM LAMEIRA VIRGOLINO, fixadas pela Portaria 
nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1° a 30/7/2022, para gozo oportuno 
(Gedoc nº 132625/2022).
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vi - SUSPeNder, por necessidade de serviço, as férias da Promotora 
de Justiça FÁBIA MUSSI DE OLIVEIRA LIMA, fixadas pela Portaria nº 
0690/2022-MP/SUB-Ji, no período de 27/6/ a 26/7/2022, a contar de 
27/6/2022, para gozo oportuno (Gedoc nº 134067/2022).
vii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias do 
Promotor de Justiça MÁRIO SAMPAIO NETTO CHERMONT, fixadas pela 
Portaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período de 1° a 30/8/2022, para gozo 
oportuno (Gedoc nº 134060/2022).
viii - SUSPeNder, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça MULLER MARQUES SIQUEIRA, fixadas pela Portaria nº 0814/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 11/7 a 9/8/2022, a contar de 15/7/2022, para 
gozo oportuno (Gedoc nº 134158/2022).
iX - SUSPeNder, por necessidade de serviço, o 2º período de férias da 
Procuradora de Justiça Maria do Socorro MartiNS carvalHo MeNdo, 
fixadas pela Portaria nº 4527/2021-MP/PGJ, no período de 1° a 30/7/2022, 
para gozo oportuno (Gedoc nº 142517/2022).
X- SUSPeNder, por necessidade de serviço, as férias do Promotor de 
Justiça SANDRO RAMOS CHERMONT, fixadas pela Portaria nº 0765/2022-
MP/SUB-Ji, no período de 20/6 a 2/7/2022, a contar de 30/6/2022, para 
gozo oportuno (Gedoc nº 134478/2022).
 SUBProcUradoria-Geral de JUStiÇa, Para a área JUrÍdico-
iNStitUcioNal. 
 Belém, 14 de setembro de 2022.
aNtoNio edUardo Barleta de alMeida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 853831

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

decisÃo recUrso adMiNistratiVo PreGÃo 040/2022:
1.acolho as conclusões do Parecer nº 278/2022-aSSJUr/PGJ;
2.conheço do recurso interposto pela empresa MicHelaNGelo coMÉrcio 
de PaiNÉiS e ServiÇoS ltda, mas, no mérito, julgo parcialmente 
procedente, visto que a arguição de alinhamento dos preços, pelo menor 
valor ofertado para os itens 1 e 2 do tr, tem fundamento no art. 8º, §3º 
do decreto 8.538/2015, contudo, considerando que a empresa PUBlic 
SYSteM iNdÚStria e coMÉrcio de orieNtadoreS de PÚBlico ltda 
se comprometeu ao fornecimento dos itens pelo menor preço apurado na 
licitação, não prospera o pedido de revisão da decisão do Pregoeiro que 
aceitou e habilitou a proposta da licitante;
3.encaminhe-se ao Pregoeiro para providencias.
Belém, 26 de agosto de 2022.
césar Bechara Nader Mattar Jr.
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 853884

.

.

oUtras MatÉrias
.

Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 042/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMotor de JUStiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio 
cUltUral, HaBitaÇÃo e UrBaNiSMo de BelÉM, torna pública a Portaria 
nº 042/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – Bel que instaura o Procedimento 
administrativo nº 000082-113/2022 na Promotoria de Justiça de Meio 
ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na 
rua Ângelo custódio, nº 36- anexo i-térreo-cidade velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 13.09.2022
objeto: apurar ausência de manutenção e abandono de edifício “Porto de 
cannes”, localizado na travessa do chaco, entre Marquês de Herval e Pedro 
Miranda, bairro Pedreira, nesta cidade.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 853887
Portaria Nº 5197/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-Geral de JUStiÇa do eStado do Pará, usando de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do ofício nº 187/2022-MP/caodS, 
de 6/9/2022, protocolizado no “SiP” sob o nº 13253/2022, em 6/9/2022,
r e S o l v e:
retificar a data de realização de reunião virtual de trabalho do Grupo 
de trabalho da educação - “Gt da educação”, constante da Portaria nº 
4348/2022-MP/PGJ, de 10/8/2022, publicada no d.o.e. de 12/8/2022, de 
17/10/2022, às 15h, para 13/9/2022, às 9h.
 ProcUradoria-Geral de JUStiÇa. 
 Belém, 14 de setembro de 2022.
ceSar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-Geral de JUStiÇa

Protocolo: 853832
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 039/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 025/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e BelcHair 
coMercio de MoveiS eireli (cNPJ nº 29.209.847/0001-62)
objeto: registro de Preços para aquisição de Poltronas
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 19/09/2022 a 19/09/2023
Preços registrados:  

item Especificações 
técnicas

(cota Principal do 
item 01 – participação 

aberta – 84%)

Modelo /
Fabricante

apresen-
tação

Quant.
estimada

Preço 
Unitário

01
91F1 tL /

 toK-PLasti 
MetaL Ltda

Und 67 3.418,00

PoltroNa tiPo PreSideNte, giratória, com braços reguláveis, espaldar alto e encosto para cabeça
Especificação completa contida na ARP

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cÉSar BecHara Nader Mattar JÚNior
endereço da contratada:  rua angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro 
cristo redentor, no município de caxias do Sul – rS, ceP 95084-430, 
e-mail licitacoes@belchair.net.br, telefoNe: (54) 3066 7772

Protocolo: 853432
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 040/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 025/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e coNNect MoveiS 
coMercio e ServicoS de MoBiliario ltda (cNPJ nº 43.357.159/0001-70)
objeto: registro de Preços para aquisição de Poltronas
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 19/09/2022 a 19/09/2023
Preços registrados:  

item Especificações Técnicas
(cota reservada do item 

03 – participação exclusi-
va Me/ePP – 7,6%) 

Modelo /
Fabricante

apre-
sen-ta-

ção

Quant.
esti-

mada

Preço 
Unitário

04
BriZZa PresideNte 

coM eNcosto de caBe-
Ça/ PLaXMetaL

Und 23 1.500,00

BriZZa PreSideNte coM eNcoSto de caBeÇa, BraÇo 3d, BaSe alUMiNio, aUtocoMPeNSador, aPoio loM-
Bar, eNcoSto telado

Especificação completa contida na ARP
 

item Especificações 
técnicas

(cota Principal do 
item 05 – participa-
ção aberta – 75%) 

Modelo /
Fabricante

apre-
sen-ta-

ção

Quant.
esti-

mada

Preço 
Unitário

05
BriZZa.diretor 

cod:37811/ FaBricaNte: 
PLaXMetaL 

Und 38 1.400,00

BriZZa diretor BraÇo 3d, BaSe alUMiNio, aUtocoMPeNSador, aPoio loMBar, eNcoSto telado.
Especificação completa contida na ARP

 

item
Especificações 

técnicas
(cota reservada do 

item 05 – participa-
ção exclusiva Me/ePP 

– 25%)

Modelo /
Fabricante

apre-
sen-ta-

ção

Quant.
esti-

mada

Preço 
Unitário

06
BriZZa.diretor 

cod:37811/ FaBricaNte: 
PLaXMetaL 

Und 12 1.400,00

BriZZa diretor BraÇo 3d, BaSe alUMiNio, aUtocoMPeNSador, aPoio loMBar, eNcoSto telado.
Especificação completa contida na ARP

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cÉSar BecHara Nader Mattar JÚNior
endereço da contratada:  trav. dr eneias Pinheiro N° 16, anexo B, Bairro 
de Pedreira, no município de Belém – Pa, ceP: 66083-156, telefone: 91 
3038-7903, e-mail: comercial.moveispa@gmail.com,

Protocolo: 853440
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 041/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 025/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e eSPaco 
corPorativo de coMercio, ServicoS e rePreSeNtacao ltda (cNPJ 
nº 06.021.813/0001-44)
objeto: registro de Preços para aquisição de Poltronas
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 19/09/2022 a 19/09/2023
Preços registrados:  

item
Especificações Téc-

nicas Mínimas
(cota reservada do 

item 01 – participa-
ção exclusiva Me/ePP 

– 16%)

Modelo /
Fabricante

apresen-
tação

Quant.
esti-

mada

Preço 
Unitário

02
ModeLo: FLeXtroPic

Marca: FLeXForM
FaBricaNte: FLeXForM

Und 13 5.830,00

PoltroNa tiPo PreSideNte, giratória, com braços reguláveis, espaldar alto e encosto para cabeça
Especificação completa contida na ARP

 

item
Especificações Técni-

cas Mínimas
(cota reservada do 

item 05 – participação 
exclusiva Me/ePP 

– 25%)

Modelo /
Fabricante

apresen-
tação

Quant.
esti-

mada

Preço 
Unitário

08
ModeLo: UNi

Marca: FLeXForM
FaBricaNte: FLeXForM 

Und 20 1.418,35

POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR, espaldar médio, fixa, com braços
Especificação completa contida na ARP
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foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cÉSar BecHara Nader Mattar JÚNior
endereço da contratada:  rua engenheiro fernando Guilhon, nº 1760, 
Bairro da cremação, cep: 66045-200, no município de Belém - Pa, telefone 
(91) 3212-5239 / 98230-0100, e-mail: orcamento@studionobilli.com.br / 
orcamento_nobilli@hotmail.com.

Protocolo: 853447
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 042/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 025/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e tecNo2000 
iNdÚStria e coMÉrcio ltda (cNPJ nº 21.306.287/0001-52)
objeto: registro de Preços para aquisição de Poltronas
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 19/09/2022 a 19/09/2023
Preços registrados: 

item Especificações Técnicas
(cota Principal do item 

07 – participação aberta 
– 75%) 

Modelo /
Fabricante

apresen-
tação

Quant.
esti-

mada

Preço 
Unitário

07
tecNo2000 / tec-

No2000/
GaLLeN

Und 60 1.400,00

POLTRONA TIPO INTERLOCUTOR, espaldar médio, fixa, com braços
Especificação completa contida na ARP

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cÉSar BecHara Nader Mattar JÚNior
endereço da contratada:  rua vereador décio de Paula nº 101, Bairro 
Planalto, no município de formiga - MG, cep Nº 35.574-825, telefone 
/ fax: (61) 3248-3956 / (61) 3321 - 3676 / (37) 3329-1000, e-mail: 
tecno2000@tecno2000.com.br / brasilia@tecno2000.com.br

Protocolo: 853455
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
Nº da ata de registro de Preços: 043/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico 025/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do estado do Pará e Serra MoBile 
iNdÚStria e coMÉrcio ltda (cNPJ nº
 07.875.146/0001-20)
objeto: registro de Preços para aquisição de Poltronas
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 19/09/2022 a 19/09/2023
Preços registrados:  

item
Especificações 

técnicas Mínimas
(cota Principal do 

item 03 – participa-
ção aberta – 92,4%)

Modelo /
Fabricante

apre-
sen-ta-

ção

Quant.
esti-

mada

Preço Uni-
tário

03 tok / tok Plasti Metal Ltda
 Und 277 1.469,99

PoltroNa tiPo PreSideNte, giratória, com braços reguláveis, espaldar alto e encosto para cabeça
Especificação completa contida na ARP

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: dr. cÉSar BecHara Nader Mattar JÚNior
endereço da contratada:  rua Nelson dimas de oliveira, nº 77, Bairro 
de Nossa Senhora de lourdes, no município de caxias do Sul - rS, ceP: 
95074-450, telefone (54) 3028-3938, e-mail comercial@serramobileexpo.
com.br,

Protocolo: 853462
eXtrato da Portaria Nº 017/2022-MP/3ªPJiJ
a exma. Sra. dra. lÉa criStiNa MoUZiNHo da rocHa, Promotora 
de Justiça titular do 3º cargo de Promotor de Justiça da infância e 
Juventude de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e 
infraconstitucionais, nos termos do art. 129, vi da cf/2008, art. 26, i da 
lei 8625/93, art. 54, i da lei complementar estadual 057/2006, art. 8º, da 
resolução 174/2017 do cNMP e artigo 31, iii da resolução 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, 
que se encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com 
sede na rodovia Br 316, KM 08, S/Nº, centro, ananindeua, Pará.
Portaria Nº 017/2022-MP/3ªPJiJ
ProcediMeNto adMiNiStrativo N.º 000298-098/2022.
oBJeto: apurar eventual situação de negligência e maus tratos vivenciados 
pela criança S.G.M.d.S. e supostamente praticados por parte de sua genitora.

Protocolo: 853909
Ministério Público do estado do Pará
extrato da Portaria nº 011/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
os Promotores de Justiça titulares dos 1º e 2º cargos de Marituba 
resolvem, com fulcro nas disposições do art. 8º, inciso ii da resolução 
174/2017-cNMP e art. 31, inciso ii da resolução 007/2019-cPJ, instaurar 
Procedimento administrativo conjunto cadastro SiMP n° 002802-025/2022, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Marituba, situada 
na rua cláudio Barbosa da Silva, n°. 380, centro, Marituba – Pará – fone: 
(91) 3239-4700/3239-4701, bem como no Sistema integrado do Ministério 
Público (SiMP), que pode ser acessado virtualmente.
Portaria n°. 011/2022-MP/1ªPJM/2ªPJM
Objetivo: fiscalizar, acompanhar o funcionamento regular da conta do 

fundo para infância e adolescência no Município de Marituba/Pa.
laércio Guilhermino de abreu, titular do 1º cargo de Promotor de Justiça 
de Marituba.
Mariela corrêa Hage, titular do 2° cargo de Promotor de Justiça de Marituba.

Protocolo: 853912
extrato para publicação de Portaria 019/2022 iNQUÉrito ciViL 
000569-344/2021, 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
data de instauração: 15 de setembro de 2022
objeto: investigação referente à possíveis irregularidades na alimentação 
escolar e disponibilização de merenda nas escolas 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: 853893
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 039/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 009302-031/2022
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. dieGo BelcHior ferreira 
SaNtaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo 
SiMP nº 009302-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria 
de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – 
liberdade ceP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 039/2022-MP/9ªPJ/StM.
acompanhado: Município de Santarém
Assunto: “tendo como objeto acompanhar e fiscalizar o cumprimento 
do acordo homologado nos autos da ação civil Pública nº0812767-
82.2021.8.14.0051, que versa sobre a estruturação da Procuradoria 
Jurídica Municipal de Santarém e realização de concurso público para os 
cargos de Procurador Jurídico.”
dieGo BelcHior ferreira SaNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 853897
extrato de Portaria n° 012/2022-MP/3ªPJB
o 3º cargo de Promotoria de Justiça de Bragança, com fundamento no art. 
8º da resolução n. 174, do cNMP, de 4 de julho de 2017, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Bragança, e-mail: mpbraganca@mp.pa.gov.br, 
Portaria nº 012/2022-MP/3ªPJB .
Polo ativo: MiNiStÉrio PÚBlico do eStado do Pará
assunto: acoMPaNHar PolÍticaS PÚBlicaS PeloS MUNicÍPioS de 
BraGaNÇa e tracUateUa, No SeNtido de iMPleMeNtar coNtrole 
de evolUÇÃo PatriMoNial doS aGeNteS PÚBlicoS MUNiciPaiS No 
eXercÍcio de SUaS fUNÇÕeS, oBJetivaNdo coMBater eveNtUal ato 
de eNriQUeciMeNto ilÍcito.
Maria cláUdia vitoriNo GadelHa
3ª Promotora de Justiça titular de Bragança/Pa

Protocolo: 853895
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação nº 010/2022
Procedimento administrativo SiMP Nº 010165-031/2020
o Promotor de Justiça titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. dieGo BelcHior 
ferreira SaNtaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 
2º, § 4º da resolução nº 023/2007–cNMP, torna pública a recomendação 
nº 010/2022, expedida nos autos do Procedimento administrativo SiMP 
Nº 010165-031/2020, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria 
de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – 
liberdade ceP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação: nº 010/2022
recomendados: Município de Santarém, Secretaria Municipal de Saúde de 
Santarém, controladoria Geral do Município de Santarém e instituto Mais Saúde.
assunto: “recomenda ao Município e Secretaria Municipal de Saúde 
de Santarém a nomeação de um fiscal com formação em farmácia ou 
conhecimento técnico equivalente para comparecer de diariamente no 
setor de suprimentos do HMS (farmácia), bem como atestar as notas 
fiscais, os recebimentos de medicamentos, com amplo acesso ao sistema 
de controle de estoque (Pr sistemas-modulo materiais, versão 4.19 – 
M001) da farmácia Satélite e da central de abastecimento farmacêutico, 
atribuindo ao fiscal o dever de elaboração de relatórios semanais de entrada 
e saída de medicamentos, de maneira a impedir empréstimos e saída 
de medicamentos e insumos sem a comprovação de que sua utilização 
será no âmbito do próprio HMS e UPa e que realize auditoria no período 
compreendido entre abril de 2021 até a presente data, antes de realizar 
qualquer reconhecimento de dívida; recomenda ao instituto Mais Saúde 
que habilite o fiscal acima mencionado para amplo acesso ao sistema de 
estoques (Pr sistemas-modulo materiais, versão 4.19 – M001), tanto da 
farmácia Satélite e da central de abastecimento farmacêutico, abstendo-
se de causar qualquer embaraço a fiscalização.”
dieGo BelcHior ferreira SaNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 853905
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MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 023/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 012966-031/2021
o titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. dieGo BelcHior ferreira 
SaNtaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 012966-
031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Justiça de 
Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade ceP: 
68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
Portaria nº 023/2022-MP/9ºPJ/StM
investigados: Marco aNtoNio MacHado liMa; adriellY liNHareS 
liMa; HelciaS coelHo liMa filHo; ediclei JadSoN da Silva 
GoMeS;GlaYtoN JeaN da Silva rodriGUeS; MateUS de freitaS 
NoGUeira; JailSoN BarBoSa de MeSQUita; Maria SaMara caStro 
GoMeS; victor lUcaS da Silva liMa; NaZarÉ carNeiro da Silva; 
aNtoNio vaNderlei Silva de SoUSa; GoNÇalo iMBiriBa carNeiro 
JUNior; aNa deNiSe de SoUSa MacHado; adeÍZa MacHado Portela; 
daiaNe da coNceiÇÃo Silva; edelciaNe de araÚJo liMa; eUSiaNe 
frota de araÚJo; HellYNaYtHoN da Silva Pereira; JoSiara do 
Socorro fiGUeira caetaNo de MoraiS; leaNdro da Silva Prata; 
raiMUNdo adiMário do NaSciMeNto ferreira e rita de cáSSia 
aNdrade da Silva.
Assunto: ‘’com a finalidade de proporcionar o ressarcimento ao erário dos 
danos decorrentes do reajuste de valores de diárias para viagens no ano de 
2021 aos integrantes do Poder executivo de Mojuí dos campos, concedidas 
em razão da publicação do decreto Municipal nº152/2021, em que pese a lc 
173/2020 dispor, em seu art. 8º, vi, que a União, os estados e os Municípios 
estavam vedados de criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, 
verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive 
os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da defensoria Pública e de servidores e empregados públicos 
e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior 
à calamidade, até a data de 31 de dezembro de 2021.’’
dieGo BelcHior ferreira SaNtaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 853901
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 48/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pessoas 
com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamento 
no art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi 
da reSolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcediMeNto adMiNiStrativo SiMP Nº 002177-040/2022 que 
encontra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 48/2022-MPe-PJ-caStaNHal
Polo ativo: eStado do Pará - MiNiStÉrio PÚBlico do eStado do 
Pará/aNtoNio GUSMÃo/Maria PaZ travaSSoS
Polo Passivo: eMPreSa de traNSPorte rota/eMPreSa de traNSPorte 
traNSBraSiliaNa/eMPreSa de traNSPote SatÉlite
assunto: para acompanhamento da situação na qual seja a negativa de 
disponibilização de gratuidade de passagens rodoviárias pelas empresas 
citadas ao norte.
tatiaNa ferreira GraNHeN – Promotora de Justiça

Protocolo: 854069
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 009/2022-MP/PJMed
a Promotora de Justiça titular de Medicilândia, nos termos do artigo 129, 
inciso ii, vi e iX, da constituição da república, além das disposições 
contidas no art. 31, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP nº 000087-078/2022, 
que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Medicilândia, 
situada na rua do doze de Maio, 1037, centro, Medicilândia/Pa, ceP 
68.145 – 000, tel.: 93 3531–1199.
Portaria nº 009/2022-MP/PJMed
Polo Passivo: MUNiciPio de MedicilaNdia - Para
assunto: apurar possíveis violações a lei de licitação
Paloma Sakalem - Promotora de Justiça

Protocolo: 854073
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 47/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pessoas 
com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamento 
no art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi 
da reSolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcediMeNto adMiNiStrativo SiMP Nº 002347-040/2022 que 
encontra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 47/2022-MPe-PJ-caStaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: Para acompanhamento da posivel situação de risco que envolve 
criança.
tatiaNa ferreira GraNHeN – Promotora de Justiça

Protocolo: 854063

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 46/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pessoas 
com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamento 
no art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. vi 
da reSolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcediMeNto adMiNiStrativo SiMP Nº 002189-040/2022 que 
encontra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, 
castanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria nº 46/2022-MPe-PJ-caStaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: Para acompanhamento da posivel situação de risco que envolve 
criança.
tatiaNa ferreira GraNHeN – Promotora de Justiça

Protocolo: 854060
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 011/2022-MP/PJMed
a Promotora de Justiça titular de Medicilândia, nos termos do artigo 129, 
inciso ii, vi e iX, da constituição da república, além das disposições 
contidas no art. 31, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP nº 005463-003/2022, 
que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Medicilândia, 
situada na rua do doze de Maio, 1037, centro, Medicilândia/Pa, ceP 
68.145 – 000, tel.: 93 3531–1199.
Portaria nº 011/2022-MP/PJMed
Polo Passivo: eM aPUraÇÃo
Assunto: Afim de ser observado o art. 11 da resolução nº 174/2017 do 
cNMP
Paloma Sakalem - Promotora de Justiça

Protocolo: 854077
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 010/2022-MP/PJMed
a Promotora de Justiça titular de Medicilândia, nos termos do artigo 129, 
inciso ii, vi e iX, da constituição da república, além das disposições 
contidas no art. 31, da resolução nº 007/2019-cPJ; torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo SiMP nº 000133-078/2022, 
que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de Medicilândia, 
situada na rua do doze de Maio, 1037, centro, Medicilândia/Pa, ceP 
68.145 – 000, tel.: 93 3531–1199.
Portaria nº 010/2022-MP/PJMed
Polo Passivo: Secretaria MUNiciPal de edUcaÇÃo de MedicilaNdia - Para
assunto: apurar possíveis violações a lei de licitação
Paloma Sakalem - Promotora de Justiça

Protocolo: 854075
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 011/2022-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 complementar do estado do Pará nº 57/2006, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo Nº 000208-158/2022 que 
se encontra a 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 011/2022-MP/PJf
acompanhados: Samise indústria comércio e exploração ltda e Secretaria 
Municipal do Meio ambiente do Município de faro
Assunto: Objetiva acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
condicionantes socioambientais, indicador Social a2, proveniente da 
concessão de manejo sustentável para empresa Samise indústria comércio 
e Exploração LTDA, da floresta Sacará Taquera, localizada nos Municípios 
de faro e terra Santa.
osvaldino lima de Sousa- Promotor de Justiça

Protocolo: 854082
eXtrato da Portaria nº 32/2022 – MP/1ªPJ/dPP/Ma do iNQUÉ-
rito ciViL nº 000732-151/2021
o 1º ProMotor de JUStiÇa de defeSa do PatriMÔNio PÚBlico e 
da Moralidade adMiNiStrativa, dr. aleXaNdre MarcUS foNSeca 
toUriNHo, torna pública a conversão do Procedimento Preparatório em 
inquérito civil nº 000732-151/2021, que se encontra à disposição na sede 
do Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
Portaria de instauração nº 32/2022 - data da instauração: 14/09/2022.
objeto: apurar possíveis irregularidades nas contratações do Banco do estado 
do Pará – BANPARÁ, identificadas no Processo TCE nº 2020/51130-4.
Promotor de Justiça: aleXaNdre MarcUS foNSeca toUriNHo
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa.

Protocolo: 854053
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..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

                                deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL - JULHo/2022

        

regime cargo   Vantagens Pecuniárias   totaL

   incidentes sobre vencimentos e salários   

  Quant. venc./Sal. Grat. Pessoais outras  

Nível médio/Nível fundamental ag. Serv. aux.       

rJU assistente técnico       

 assistente MP-NM-031.1       

 téc. administração       

 téc. informática       

 Subtotal do regime 07 23.814,76 6.905,61 58.773,58  89.493,95

Nível Superior - rJU/lei 086/2013 assessor MP-NS-021-2       

 analista - administração       

 analista - ciências contábeis       

 analista - direito       

 analista - informática       

 Procurador       

 Subtotal do regime 12 135.093,42 42.238,93 86.715,39  264.047,74

Nível Superior assessor i       

 assessor ii       

 Secretário       

 diretor departamento       

 coordenador da assessória       

 chefe de Gabinete       

 chefe de divisão       

 Subtotal do regime 22 141.463,42 252.946,17 168.667,58  563.077,17

Nível Médio assistente da Procuradoria i       

 assistente da Procuradoria ii       

 Subtotal do regime 09 27.150,63  29.474,81  56.625,44

Função Gratificada
chefe de apoio especializado       

Subtotal do regime 03 1.215,50 4.615,35 559,13  6.389,98

aposentados Procurador       

 Servidor       
 Subtotal do regime 06 52.876,80 3.540,13 55.807,23  112.224,16

Pensionistas Pensionistas       

 Subtotal do regime 03 54.619,53    54.619,53

 total Geral 62 436.234,06 310.246,19 399.997,72  1.146.477,97
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                            deMoNstratiVo da reMUNeraÇÃo de PessoaL - aGosto/2022

        

regime cargo   Vantagens Pecuniárias   totaL

   incidentes sobre vencimentos e salários   

  Quant. venc./Sal. Grat. Pessoais outras  

Nível médio/Nível fundamental ag. Serv. aux.       

rJU assistente técnico       

 assistente MP-NM-031.1       

 téc. administração       

 téc. informática       

 Subtotal do regime 07 23.814,76 6.905,61 56.601,30  87.321,67

Nível Superior - rJU/lei 086/2013 assessor MP-NS-021-2       

 analista - administração       

 analista - ciências contábeis       

 analista - direito       

 analista - informática       

 Procurador       

 Subtotal do regime 12 135.093,42 42.238,93 99.813,16  277.145,51

Nível Superior assessor i       

 assessor ii       

 Secretário       

 diretor departamento       

 coordenador da assessória       

 chefe de Gabinete       

 chefe de divisão       

 Subtotal do regime 22 141.463,42 252.946,17 165.507,68  559.917,27

Nível Médio assistente da Procuradoria i       

 assistente da Procuradoria ii       

 Subtotal do regime 09 27.150,63  33.501,87  60.652,50

Função Gratificada
chefe de apoio especializado       

Subtotal do regime 03 1.215,50 4.615,35 559,13  6.389,98

aposentados Procurador       

 Servidor       

 Subtotal do regime 06 52.876,80 3.540,13 55.807,23  112.224,16

Pensionistas Pensionistas       

 Subtotal do regime 03 54.619,53    54.619,53

 total Geral 62 436.234,06 310.246,19 411.790,37  1.158.270,62

Protocolo: 854287
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato 

Processo adMiNistratiVo nº 2022/0711-002-PMa 
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022-Pe-PMa 

objeto: contratação do Serviço de recarga de toner e cartuchos, para atender 
às necessidades da Secretaria Municipal de assistência Social (SeMaS), conforme 
especificações e quantidades estabelecidas. Contratante: Secretaria Municipal 
de assistência Social/fundo Municipal, cnpj 15.127.231/0001-38. contratada: 
amazônia Serviços e empreendimentos ltda, cNPJ 20.042.587/0001-09 - 
contrato adm. nº 2022/280-Pe-PMa, valor Global de r$ 198.450,00. vigência: 
15/09/2022 a 31/12/2022. ord. desp. Josiane da costa Baia.

Protocolo: 854228

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
adesÃo de reGistro de PreÇos Nº 020/2022 

considerando o aceite de adesão da Prefeitura Municipal de abaetetuba/Pa, 
órgão gerenciador da ata, a análise da comissão Permanente de licitação 
e do Parecer Jurídico favorável à adesão a ata de registro de Preços nº 
014/2022-Pe-PMa, oriunda do Pregão eletrônico SrP nº 002/2022-Pe-PMa 
cujo objeto contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
Gráficos (Reprodução, Impressão, Encadernação e Plastificação), Destinados a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação, Suas Unidades 
administrativas e escolas Municipais, Sendo vencedora a empresa vilhena 
& ferreira ltda, cNPJ nº 40.224.907/0001-59, no valor de r$ 2.446.418,25 
(dois milhões quatrocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e dezoito reais 
e vinte e cinco centavos). autorizo a adesão à ata de registro de preços 
conforme descrito acima, nos termos referenciados no processo. Jefferson 
Felgueiras de carvalho - secretário Municipal de educação.

eXtrato de coNtrato 
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/0912-001-PMa

ModaLidade: adesÃo a ata de reGistro de PreÇo Nº 020/2022 
objeto: contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
Gráficos (Reprodução, Impressão, Encadernação e Plastificação), Destinados a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação, Suas Unidades 
administrativas e escolas Municipais. contratante: Secretaria Municipal de 
educação, cultura e desporto cNPJ 21.763.283/0001-01. contratada: vilhena 
& ferreira ltda, cNPJ nº 40.224.907/0001-59. contrato nº 2022/278, r$ 
2.200.766,63 (dois milhões, duzentos mil, setecentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e três centavos); contrato Nº 2022/279, r$ 245.651,62 (duzentos 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois 
centavos). vigência de 15/09/2022 à 15/09/2023. Jefferson Felgueiras de 
carvalho - secretário Municipal de educação.

Protocolo: 854231

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022-PMa 
objeto: aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Meio ambiente de abaetetuba/Pá. Nos 
termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e 
julgamento das propostas às respectivas vencedoras. desse modo, satisfazendo 
a lei e ao mérito, por meio do Secretário Municipal de Meio ambiente - SeMeia, 
Sr. raphael thiago Silva Sereni, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do 
Pregão eletrônico nº 033/2022-PMa, às seguintes adjudicatárias: Sebastiao Q. 
ferreira, cNPJ 07.137.759/0001-60, vencedora dos itens: 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -31 
- 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 -45 - 47 - 49, no valor total de r$ 
30.259,00; M M d Pinheiro Neto com de Moveis eireli, cNPJ 16.836.634/0001-
19, vencedora dos itens: 4 - 5 - 12 - 23 - 24 - 25 - 35 - 36 - 39 - 48 - 50 -51 
- 52 - 53, no valor total de r$ 18.227,00 e  Bom Bons e descartaveis eireli, cNPJ 
01.580.769/0001-99, vencedora dos itens: 46 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59, no 
valor total de r$ 14.215,00. assinado em 16 de setembro de 2022. raphael 
thiago silva sereni - secretário Municipal de Meio ambiente.

Protocolo: 854232
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
retiFicaÇÃo

edital de tomada de Preços n° 011/2022 - item 9.5, subitem 9.5.2.2 - 
referente as parcelas de maior relevância. Publicado na ioePa, N° 35.106, dia 
06 de setembro de 2022, pág. 106. onde se ler r$ 21.543,62, lê-se 01 (um).

afuá, 15 de setembro de 2022
rosiley canela de Melo

Presidente da comissão Permanente de licitação
Protocolo: 854233

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
rePUBLicaÇÃo de do Pe srP 72/2022

refere-se à equipamentos permanentes hospitalar: Poltronas, colchões e 
macas- para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde nas 
unidades do HGa Hospital Geral de altamira e na UPa Unidade de Pronto 
atendimento. aBertUra. 29/09/2022, às 09:00 horas (horário local) no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Motivo: acolhimento de pedido de 
impugnação. os interessados poderão obter maiores informações e retirar o 
edital completo pelos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.
gov.br, www.altamira.pa.gov.br, ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@
gmail.com, dás 08:00 às 14:00h e também poderão ser lidos ou obtidos 
cópias na divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura de altamira -  Setor 
de licitação, situado na rua acesso dois 530, Bairro Premem, das 08:00 às 
12:00h. Lillian Witte Nogueira de oliveira, Pregoeira.

Protocolo: 854234

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
eXtrato de coNtrato 

origem: processo administrativo n° 276/2022/ processo licitatório 
concorrência n°.3014/2022. contrato n°.1228/2022. contratante: 
Prefeitura Municipal de Barcarena. contratado: infrapav - a.c.M Novo almeida 
ltda, cnpj: 37.420.083/0001-88. objeto: execução de obras/serviços de 
restauração asfáltica com recapeamento asfáltico em vias do município 
de Barcarena. fundamento legal: lei n°. 8.666/93. vigência: 180dias 
consecutivos. valor total: r$ 4.875.578,43. dotação orçamentária/fonte de 
recursos: convênion°. 167/2022-SedoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 
0101/0301, nota de empenho 2022Ne01403; e 02 - PMB; 0221 - SeMdUr; 
15 451 0059 1.068; 4.4.90.51.00; 4.4.90.51.99; fonte: 150000000. data de 
assinatura: 16/09/2022.

retiFicaÇÃo. 
Retifica-se o nome da modalidade licitatória descrita no extrato do contrato 
n° 1185/2022, cujo objeto é a execução de obras/serviços de terraplenagem e 
regularização de vias/ruas na zona urbana e ramais da zona rural do município 
de Barcarena. Portanto, oNde se LÊ: processo licitatório tomada de preços n°. 
3008/2022; Leia-se: processo licitatório concorrência n° 3008/2022. ficam 
mantidas as demais informações descritas no referido extrato publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará (DOE-IOEPA), no Diário Oficial do Município 
de Barcarena (doeB) e no jornal de grande circulação no estado do Pará 
(diário doPará), ambos do dia 6 de setembro de 2022.

Protocolo: 854235

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Município de Benevides - Prefeitura Municipal torna pública a 
homologação do resultado da tomada de Preços n.º 006/2022. 
objeto: pavimentação asfáltica no Bairro campestre, no Município de 
Benevides, de acordo com o convênio nº 143/2022, celebrado entre a 
Secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SedoP 
e a Prefeitura Municipal de Benevides/Pa. licitante vencedor: Julian Graziano 
Sartoretto ltda - cNPJ nº 25.155.908/0001-03. total do vencedor: r$ 
2.569.798,14 (dois milhões e quinhentos e sessenta e nove mil e setecentos e 
noventa e oito reais e quatorze centavos). data de Homologação: 21/06/2022. 
ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita de 
Benevides/Pa.

eXtrato de coNtrato 
ref.: tomada de Preços n.º 006/2022. contratante: o Município de 
Benevides - Prefeitura Municipal - cNPJ nº 05.058.466/0001-61, com 
sede na avenida Joaquim Pereira de Queiroz, n.º 01, centro, Benevides - 
Pará, ceP 68.795-000. objeto: pavimentação asfáltica no Bairro campestre, 
no Município de Benevides, de acordo com o convênio nº 143/2022, celebrado 
entre a Secretaria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
- SedoP e a Prefeitura Municipal de Benevides/Pa. contrato administrativo 
n.º 345/2022. contratada: Julian Graziano Sartoretto ltda - cNPJ nº 
25.155.908/0001-03. valor: r$ 2.569.798,14 (dois milhões e quinhentos e 
sessenta e nove mil e setecentos e noventa e oito reais e quatorze centavos). 
data de assinatura: 28/06/2022. vigência: será de 28/06/2022 até 28/06/2023, 
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contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do 
art. 57, da lei nº 8.666, de 1993. dotação orçamentária: correrá por conta 
da dotação indicada no contrato. ordenadora de despesa: Luziane de 
Lima solon oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa.

retiFicaÇÃo
Na Publicação do aviso de Licitação referente ao Pregão eletrônico Sistema 
de registro de Preços n.º 032/2022, publicado na página nº 105 da edição n.º 
35.115 do doe/Pa, veiculada no dia 15 de setembro de 2022. oNde se LÊ: 
“data de abertura: 27/09/2022”, Leia-se: “data de abertura: 28/09/2022”. 
as demais informações publicadas anteriormente permanecem inalteradas. 
ordenadora de despesa: Luziane de Lima solon oliveira - Prefeita 
Municipal de Benevides/Pa.

Protocolo: 854238

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 2/2022-091401 
o Presidente da comissão especial de Licitação da secretaria Municipal 
de educação, comunica que no dia 05/10/2022, às 10:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de outubro, 
nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade tomada de 
Preço, objetiva a contratação de empresa especializada Para a execução da 
obra de construção da escola Municipal de ensino fundamental São Gerônimo 
e alojamento de Professores, na vila São Pedro, rio Mariaí Grande, Zona 
rural do Município de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Municipal de 
educação. o edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Portal do tcM - GeooBraS, 
transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br e no 
e-mail: cpleducaaobreves@gmail.com. theyd chrystian correa ribeiro - 
Presidente da ceL - FMe e FUNdeB.

toMada de PreÇo Nº 2/2022-010901 
o Presidente da comissão especial de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Breves/Pa, comunica que no dia 06/10/2022, às 09:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, situado na Praça 03 de outubro, 
nº 01, centro - Breves - Pará, realizará licitação na Modalidade tomada 
de Preço, objetiva a contratação de empresa especializada Para execução 
dos Serviços de Pavimentação de vias Urbanas e drenagem na cidade de 
Breves/Pa, conforme convênio nº 759291/2013 (reprogramação), firmado 
entre Ministério das cidades, representado Pela caixa econômica federal e 
a Prefeitura Municipal de Breves/Pa. o edital encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço acima, no horário das 08:00h às 14:00h. No Portal 
do tcM - GeooBraS, transparência Municipal pelo sítio eletrônico: https://
breves.pa.gov.br e no e-mail: cplbreves2021@gmail.com.  edenilson sales 
Ferreira tavares - Presidente da ceL - PMB.

Protocolo: 854241

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 08/2022- PMc 
objeto: construção de Microsistemas de abastecimento de água com 
capacidade Para 6.000 litros em 72 comunidades ribeirinhas do Município de 
cametá/Pa. o edital completo está à disposição dos interessados no site www.
prefeituradecameta.pa.gov.br e mural de licitações do site do tcM/Pa: Geo obras 
www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras.abertura: 
19 de outubro de 2022 as 09h00min (horário de Brasília). informações: 
pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 046/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e eventual aquisição de aquisição de 
combustíveis (Gasolina, diesel S10 e diesel comum) por Maior desconto Sobre 
o Preço Médio ao consumidor divulgado Pelo Sistema de levantamento de 
Preços da agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - aNP, 
visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de cametá, Secretarias 
e Autarquias, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo 
de referência, anexo i. o edital completo está à disposição dos interessados 
nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; mural de licitações do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 
29 de setembro de 2022 às 09h00min (horário de Brasília). informações: 
pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito

eXtrato de terMo de rescisÃo 
termo de rescisão Unilateral dos coNtratoS adMiNiStrativoS Nº 01.tP01/2018
/PMc/SettoB; nº 02.tP01/2018/PMc/SettoB; nº 03.tP01/2018/PMc/SettoB; 
nº 04.tP01/2018/PMc/SettoB. firmado entre Município de cametá/Prefeitura 
Municipal de cametá, cnpj nº: 05.105.283/0001-50, e a empresa ferreira e 
Pantoja consultoria e construção ltda, cNPJ nº 14.699.252/0001-65.objeto 
do contrato:contrato de empreitada por preço global para execução de obra 

de implantação de Sistema de abastecimento de água em áreas rurais, vila 
de curuçambaba, vila de carapajó, vila Moiraba e vila de Janua coeli, no 
Município de cametá/Pa.Motivo da rescisão: o motivo da rescisão contratual 
deve-se ao fato da contratada descumprir com as cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos. ordenador: Victor correa cassiano, 
Prefeito Municipal de cametá.

eXtrato de terMo de FoMeNto Nº 04/2022 
objeto: Reestruturação de Unidade de Beneficiamento de Palmito, em 
cuxipiari furo Grande. valor: o Município de cametá repassará ao associação 
dos Mini e Pequenos Pescadores artesanais de cametá, a quantia total de r$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). vigência: a partir da data de sua assinatura, 
02/09/2022, até 31/12/2022. ordenador de despesas: Victor correa 
cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 854242

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 083/2022/FMs 
objeto: contratação de empresa Para aquisição de 01 (um) tomógrafo 
computadorizado Helicoidal de 16 (dezesseis) canais, destinado a equipar 
o Hospital Municipal de castanhal/Pa, dra. Maria laíse Moreira Pereira lima, 
conforme convênio nº 32/2022, Processo nº 2022/216622, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de castanhal e a Secretaria de estado de Saúde. 
a sessão pública de Pregão eletrônico terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 30/09/2022, às 09:00 horas). 
o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no 
e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. 
cleonice da costa trindade - Pregoeira/FMs.

Protocolo: 854243

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo  

tiPo PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022-PMc 
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de veículo tipo 
veículo tipo passeio, 0 (zero) Km, através do convênio n° 001/2022/iterPa 
e Processo no 2022/580016, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de finanças / departamento fundiário, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento, a data de abertura será no dia 
30/09/2022 às 09:00hs. o edital encontra-se à disposição no portal do tcM/
Pa e no Portal Bll. curuçá/Pa, 04 de agosto de 2022.  JeFFersoN Ferreira 
de MiraNda Prefeito Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 854244

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ
aViso de PUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo - 

tiPo PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022-seMUsa. 
objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades 
Básicas de Saúde do Munícipio de curuçá/Pa, de acordo com a proposta de 
n° 11674805000122002- MiNiStÉrio de SaÚde, coNforMe terMo de 
referÊNcia, a data de abertura será no dia 29/09/2022 às 09:00hs. o edital 
encontra-se à disposição no portal do tcM/Pa e no Portal Bll. curuçá/Pa, 
15 de setembro de 2022.  JeFFersoN Ferreira de MiraNda Prefeito 
Municipal de curuçá/Pa.

Protocolo: 854246

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de reeQUiLiBrio ecoNoMico FiNaNceiro

espécie: 2º Termo de Reequilíbrio Econômico financeiro referente a Ata de 
registro de Preços Nº 2022005, oriunda do PreGÃo eletroNico SrP Nº 
004/2022, referente a aquisição de Combustível e Lubrificantes realizado com 
as seguintes empresas: MaUÉS carvalHo coMÉrcio ltda-MatriZ cNPJ: 
02.756.655/0001-10; com os iteM: 1- Gasolina aditivada, r$ 5,96, iteM 4- 
óleo diesel S10 comum r$ 7,99, iteM 5- óleo diesel S500 comum r$ 7,78;  e 
MaUÉS carvalHo coMÉrcio ltda- filial v cNPJ:02.756.655/0006-24 os 
iteNS: 2 - Gasolina comum r$ 5,82 e iteM 3- Óleo diesel S10 aditivado  r$ 
8,05, ficando modificados esses valores a partir de 15/09/2022.

roberto Pina oliveira-Prefeito Municipal
Protocolo: 854247
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PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de reGistros de PreÇos
Parte: secretaria Municipal de educação de igarapé-Miri
origem: Pregão eletrônico nº 017/2022
objeto: registro de preço para futura e eventual aquisição de instrumentos 
Musicais para a escola de arte João valente couto, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de educação, através do convênio 
N°010/2021/fcP, por intermédio da fundação cultural do estado do Pará.
vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura.
data da assinatura: 13 de setembro de 2022.
empresas/cNPJ/itens: aSSiS vaZ iNStrUMeNtoS MUSicaiS eireli ePP, 
cNPJ n° 01.721.415/0001-17, iteNS: 0007-r$ 2.399; 0016-r$ 289; 0020-
r$748,00; 0023-r$ 155,20; 0024-r$ 469,90; 0025-r$ 348,00. eMPreSa 
claUdiNei toNietti ePP, cNPJ n° 28.732.430/0001-17, iteNS: 0010-r$ 
297,00; 0011-r$ 179,00; 0014-r$179,00; 0015-r$ 29,00; 0019-r$ 39,90; 
0021-r$39,00; 0026-r$ 379,24; 0027-r$ 29,38; 0029-r$ 85,00; 0030-
r$ 24,80; 0032-r$58,90. eMPreSa d a PalHeta doS SaNtoS, cNPJ n° 
43.813.127/0001-32, iteNS: 0013-r$ 209,00; 0031-r$74,00. eMPreSa 
JoaBe MartiNSoN Me, cNPJ n° 18.245.570/0001-07, iteNS: 0017-r$ 
475,00; 0018-r$ 119,00; 0022-r$ 1.090; 0028-r$ 839,00. l. J. da Silva 
coMÉrcio de BriNQUedoS ldta, cNPJ n° 42.616.543/0001-88, iteNS: 
0008-r$ 2.300; 0009-r$ 300,00; 0033-r$ 350,00. eMPreSa QUaSar 
BraSil iNStrUMeNtoS MUSicaiS eireli-Me, cNPJ n° 28.453.974/0001-
40, iteNS: 0001-r$ 2.941; 0002-r$ 4.000; 0003-r$ 1.135; 0004-r$ 1.600; 
0005-r$ 852,50; 0006-r$ 10.750.

Janílson oliveira Fonseca
Secretario Municipal de educação

Protocolo: 854250

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao coNcorrÊNcia Nº 008/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 9.225/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo 
de eMPreSa de eNGeNHaria Para a reforMa e aMPliaÇÃo da eMef 
JUlieta GoMeS leitÃo - Bairro SÃo fÉliX 2 - Nova UNiÃo KM 2, MaraBá-
Pa, conforme edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa S 
& S coNStrUtora e MetalUrGica SolUÇÕeS e ServiÇoS ltda - cNPJ: 
31.593.964/0001-14, vencedora com o valor total: r$ 2.864.082,84. 
assinatura: em 16/09/2022, secretário Municipal de educação - MariLZa 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 854251

coNtrato adMiNistratiVo Nº 453/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 10.035/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 053/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de 
equipamentos, insumos, materiais e ePi’s para coordenação de endemias 
para o controle de vetores e prevenção de doenças (dengue zica e 
chikungunha). empresa: alaide alveS doS SaNtoS-Me, inscrita no cNPJ 
sob N°03.177.123/0001-90. valor: r$ 9.450,00 (Nove mil, quatrocentos 
e cinquenta reais). dotações orçamentárias: 10 305 0012 2.050 atenção 
vigilância e Saúde epidemiológica, 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 - iNteriNa 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 472/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 13.318/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 069/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de cadeiras, 
mochos e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e demais unidades vinculadas. empresa: aracUa coMercio de 
MoveiS eireli, inscrita no cNPJ sob N° 19.217.852/0001-41. valor: r$ 
19.500,00(dezenove mil e quinhentos reais). dotações orçamentárias: 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 
2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção 
vigilância e Saúde epidemiológica elemento de despesas: 4.4.90.52.00 
equipamentos e material permanente. data da aSSiNatUra 15 de setembro 
de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde 
- iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 469/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 13.318/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 069/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de cadeiras, 
mochos e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde e demais unidades vinculadas. empresa: MaSH rePreSeNtaNteS 
coMerciaiS e aGeNteS do coMercio de MercadoriaS eireli, inscrita 
no cNPJ sob N° 35.334.877/0001-01. valor: r$ 60.896,46(Sessenta mil 
oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos). dotações 
orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - 
Mac/SiH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 
10 305 0012 2.050 atenção vigilância e Saúde epidemiológica elemento 
de despesas: 4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente. data da 
aSSiNatUra 15 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 470/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 13.318/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 069/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de cadeiras, 
mochos e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde e demais unidades vinculadas. empresa: J M foNSeca MartiNS ltda, 
inscrita no cNPJ sob N° 35.822.821/0001-98. valor: r$ 78.750,00(Setenta 
e oito mil setecentos e cinquenta reais). dotações orçamentárias: 10 302 
0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 
2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção 
vigilância e Saúde epidemiológica elemento de despesas: 4.4.90.52.00 
equipamentos e material permanente. data da aSSiNatUra 15 de setembro 
de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde 
- iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 854254

eXtrato ao coNtrato Nº 469/2022-seVoP
Processo administrativo nº 669/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 011/2022-ceL/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 0372022-cel/SevoP/PMM, objeto: 
fornecimento de lanche, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de viação e obras Públicas - SevoP; empresa: empresa deliciaS e 
SaBoreS ltda, cNPJ: 29.490.960/0001-69; valor r$ 15.098,00 (quinze mil 
e noventa e oito reais), data da assinatura 15/09/2022 vigência: 31/12/2022. 
Fabio cardoso Moreira, secretário Municipal de obras.

eXtrato ao coNtrato Nº 468/2022-seVoP 
Processo administrativo nº 669/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 011/2022-ceL/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 0372022-cel/SevoP/PMM, objeto: 
fornecimento de lanche, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de viação e obras Públicas - SevoP; empresa: empresa afoNSo 
M BarroS, cNPJ: 02.840.033/0001-75; valor r$ 252.000,00 (duzentos 
e cinquenta e dois mi mil reais), data da assinatura 16/09/2022 vigência: 
31/12/2022. Fabio cardoso Moreira, secretário Municipal de obras.

Protocolo: 854255

eXtrato ao coNtrato Nº 472/2022/seMad 
Processo administrativo nº 11.049/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 038/2022-ceL/PMM, que 
gerou a ata de registro de Preços Nº 071/2022-cel/SevoP/PMM, objeto: 
aQUiSiÇÃo de PeÇaS Para MaQUiNárioS aGrÍcolaS e MaNGUeiraS 
e coNeXÕeS para atender a Secretaria Municipal de agricultura; empresa 
t&S coMercial de PeÇaS ltda, cNPJ - Nº 15.185.368/0001-49; valor r$ 
173.557,59 (cento e setenta e três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e 
cinquenta e nove centavos), assinatura 16/09/2022 vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 854256

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 2º termo aditivo ao contrato nº 2021/11.09.001 - PMM. 
contratante: Município de Mocajuba. ordenador de despesas: cosme Macedo 
Pereira. contrato nº 2021/11.09.001-SeMec. contratante: Secretaria 
Municipal de educação, esporte e cultura. ordenador de despesas. Maria 
lucilene Guimarães de albuquerque. contrato nº 2021/11.09.001-SeSaU. 
contratante: Secretaria Municipal de Saúde. ordenador de despesas; Wilson 
Moraes Nunes. contrato nº 2021/11.09.001-SeMaS. contratante: Secretaria 
Municipal de assistência Social. ordenador de despesas: ivani da Silva Pereira. 
contratada: auto Posto São lucas ltda - epp, cNPJ nº 09.143.958/0001-06. 
objeto: reequilíbrio econômico financeiro dos referidos contratos. valor: de 
r$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos) para r$ 5,80 (cinco reais e 
oitenta centavos) para o item 01 - Gasolina comum. fundamentação legal: 
art. 65, ii, d da lei nº 8.666/93. data da assinatura 03 de agosto de 2022.
esPÉcie: 3º termo aditivo ao contrato nº 2021/11.09.001-PMM. contratante: 
Município de Mocajuba. ordenador de despesas: cosme Macedo Pereira. 
contratada: auto Posto São lucas ltda - epp, cNPJ nº 09.143.958/0001-
06. objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo dos 
itens dos referidos contratos. valor: r$ 901.606,00 (novecentos e um mil, 
seiscentos e seis reais). contrato nº 2021/11.09.001-SeMec. contratante: 
Secretaria Municipal de educação, esporte e cultura. ordenador de despesas. 
Maria lucilene Guimarães de albuquerque. valor: r$ 627.362,50 (seiscentos 
e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 
fundamentação legal: art. 65, § 1º, d da lei nº 8.666/93. assinatura 
19/08/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
o secretário Municipal de saúde, no uso de atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso vi da lei nº 8.666/1993, e 
considerando os documentos acostados nos autos, do Processo administrativo 
nº 2022/04.18.001-SeSaU/PMM, restando constatado observância a todos 
os procedimentos legais e formais exigidos em lei, em conformidade aos 
princípios que norteiam a administração pública, e consubstanciado nos 
pareceres conclusivos exarado pela Procuradoria e controladoria Geral do 
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Município, exigência do artigo 38, inciso vi, da lei federal nº 8.666/1993, 
resolve: HoMoloGar o Processo licitatório na modalidade tomada de Preços 
nº 001.2022.PMM.SeSaU, cujo objeto é execução de Serviços de “reforma 
do Hospital Municipal Maria do carmo Gomes no Município de Mocajuba/Pa”, 
conforme condições estabelecidas no respectivo edital e anexos; adJUdicar 
o objeto do certame à licitante vencedora, c. a. da Silva costa & cia ltda, cNPJ 
Nº 07.675.303/0001-53, com proposta no valor Global de r$ 1.232.883,10 
(um milhão, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e dez 
centavos). determinar a lavratura do respectivo contrato. Wilson Moraes 
Nunes - secretário Municipal de saúde.

Protocolo: 854259

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP 012/2022-seMed 
objeto: contratação de empresa especializada na locação de veículos (tipo 
Ônibus) com Motorista, para atender aos alunos de cursos de Graduação e 
Cursos de Capacitação Profissionalizante, Residente no Municipio de Mojuí 
dos campos. disponibilidade do edital 19/09/2022 no endereço www.
mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início 
da entrega de propostas: 19/09/2022. abertura das propostas: 29/09/2022 
às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian Lima dos 
santos - Pregoeiro Municipal/decreto 004/2022.

aViso de ProrroGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP011/2022-seMed 

objeto: aquisição de Maquina e equipamento Para implantação da fábrica 
de Bloquete visando atender a Necessidade da Secretaria Municipal de 
educação - Semed. disponibilidade do edital 19/09/2022 no endereço www.
mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. início 
da entrega de propostas: 19/09/2022. abertura das propostas: 30/09/2022 
às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian Lima dos 
santos - Pregoeiro Municipal/decreto 004/2022.

Protocolo: 854258

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220448
oriGeM: arP 007 PreGÃo Nº Pe srP 007/2022

coNtrataNte........: PrefeitUra MUNiciPal de PacaJá
coNtratada(o).....: caStaNHeira coMercio de PecaS,
aceSSorioS e ServicoS Para veicUloS
cNPJ: 03.712.368/0001-70
OBJETO.......: prestação de serviço de bomba injetora e retifica destinado 
ao atendimento de demandas da Secretaria Municipal de obras e Serviços 
Urbanos da Prefeitura Municipal de Pacajá-Pa.
valor total........: r$ 41.310,00 (quarenta e um mil, trezentos e dez reais).
ProGraMa de traBaLHo…: Exercício 2022 Atividade, 2.114 Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 outros
serv. de terc. pessoa jurídica.
viGÊNcia: 14 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes
PreGoeira

Protocolo: 854263

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220450
oriGeM: arP 013 - PreGÃo Nº Pe  018/2022

coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de SaÚde
coNtratada(o).....: aUGUStUS iNforMatica eireli
cNPJ: 10.433.143/0001-40
oBJeto.......: aquisição de peças e suprimentos de informática, para atender 
as demandas do fundo Municipal de Saúde.
valor total........: r$ 34.320,00 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte 
reais).
ProGraMa de traBaLHo…: Exercício 2022 Atividade, 2.061 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
viGÊNcia: 14 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PreGoeira

Protocolo: 854260

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220451
oriGeM: arP 014 - PreGÃo Nº Pe  019/2022

coNtrataNte........: fUNdo MUNiciPal de SaÚde
coNtratada(o).....: aUGUStUS iNforMatica eireli
cNPJ: 10.433.143/0001-40
oBJeto.......: aquisição de equipamentos permanente de informática, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
valor total........: r$ 116.320,00 (cento e dezesseis mil, trezentos e vinte reais).
ProGraMa de traBaLHo…: Exercício 2022 Atividade, 2.063 Classificação 
econômica 4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente
viGÊNcia: 14 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PreGoeira

Protocolo: 854261

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00063 

eXcLUsiVo Para Mes e ePPs. 
objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para 
atender aos alunos matriculados nos cursos ofertados pelo instituto fede-
ral de educação ciências e tecnologia do Pará - ifPa. data de abertura: 
03/10/2022 as 09:00 hs. a retirada do edital deverá ser efetuada via internet, 
no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, 
de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 
1212 - centro. Pgm: 19/09/2022. Jorge Pascoa da silva - Pregoeiro. Por-
taria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 854265

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEIXE-BOI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PeiXe-Boi
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 1º termo de aditivo ao contrato administrativo 012/2022 pmpb, 
firmado em 20 de janeiro de 2022 com a empresa Auguri Construções e 
Serviços ltda; cNPJ sob o nº 23.086.436/0001-40. objeto: prorrogação do 
prazo de vigência do contrato até 16 de novembro de 2022. fundamentação 
legal: art.57, inciso ii, da lei 8.666/93. Processo: concorrência nº 001/2021-
PMPB.  João Pereira da silva Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 854266

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
eXtrato de coNtrato. coNtrato N° 20220806 

contratante: fMe. valor Global r$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e 
quinhentos reais). contrato n° 20220807. contratante: PM. valor Global r$ 
1.202.250,00 (um milhão duzentos e dois mil duzentos e cinquenta reais). 
contrato n° 20220808. contratante: fMMa. valor Global r$ r$ 423.000,00 
(quatrocentos e vinte e três mil reais). contratado: rafa comercio de 
Combustiveis e Lubrificante Eireli, CNPJ/MF sob o nº 19.718.736/0001-28. 
objeto: aquisição de combustíveis e derivados do Petróleo Para atender 
as Secretarias, fundos e Prefeitura Municipal de Primavera/Pa. origem: P.e 
SrP n° 9/2022-0014. vigência: 22/08/2022 a 31/12/2022. Áureo Bezerra 
Gomes - Prefeito Municipal PMP/Pa.

Protocolo: 854267

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aVisos de HoMoLoGaÇÃo 

Pregão eletronico Nº 028/2022 
objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de materiais de 
iluminação pública, para atender as necessidades da Secretaria de obras, Urbanismo 
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e Saneamento do Município de Santa Maria do Pará. empresa Homologada: Max 
Jean alves Braga Materiais elétricos cNPJ: 24.148.913/0001-18. valor total 
r$ 1.508.040,00 (um milhão quinhentos e oito mil e quarenta reais). 
alcir costa da silva. Prefeito Municipal. 23 de agosto de 2022

PreGÃo eLetroNico Nº 020/2022 
objeto: registro de Preço Para futura e eventual aquisição de Medicamentos de 
uso Médico Hospitalar, objetivando atender as necessidades do fundo Municipal 
de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/Pa. empresa Homologadas: 
Bragantina distribuidora de Medicamentos ltda - cNPJ: 07.832.455/0001-
12. valor total r$30.924,60 (trinta mil novecentos e vinte e quatro reais e 
sessenta centavos); Paramed distribuidora de Medicamentos ltda  c.N.P.J nº 
16.647.278/0001-95. valor r$ 112.996,36 (cento e doze mil, novecentos e 
noventa e seis reais e trinta e seis centavos) e r S lobato Neto eireli c.N.P.J nº 
38.028.373/0001-43. valor total r$ 296.756,18 (duzentos e noventa e seis mil, 
setecentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos). Jorge Luis da silva 
alexandre. secretário Municipal de saúde. 19 de agosto de 2022.

Protocolo: 854268
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aVisos de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 006/2022-seMsa 
objeto: “contratação de empresa Habilitada Para execução e instalação de 
equipamentos nas academias de Saúde dos Bairros conquista e Salvação”. valor 
estimado em r$ 71.308,00 (setenta e um mil trezentos e oito reais). data de 
abertura: 04 de outubro de 2022 às 09:00 horas, no auditório da Secretaria 
Municipal de Saúde - SeMSa. o edital poderá ser obtido pelo site: www.santarem.
pa.gov.br e as informações complementares sobre esta licitação poderão ser 
obtidas pelos interessados, pelo e-mail: licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br. 
celina da silva Liberal - Presidente da comissão Permanente de Licitação - 
seMsa/decreto nº 794/2021 - GaP/PMs de 19/04/2021.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022 - seMsa 
objeto: aquisição de embarcação tipo lancha equipada com Serviço de 
ambulancha Para atendimento Médico e transporte de pacientes, de acordo 
com o Processo nº 2022/111313 da Secretaria de Saúde Pública do estado 
do Pará, Conforme Convênio nº 28/2022, conforme especificações constantes 
no edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 19/09/2022 
a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das 
propostas: 30/09/2022 às 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Gledson esmilly sousa Bentes - Pregoeiro da PMs.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
Portaria Nº 114/2022 - seMsa

a secretária Municipal de saúde de santarém no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela lei Municipal nº 19.135/2012 e pelo 
decreto nº 744/2021 - GaP/PMS, de 22 de Março de 2021 e em cumprimento 
ao disposto no art. 67 da lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores,
decide:
Art. 1º. Nomear os servidores abaixo designados como agentes fiscalizadores 
dos contratos referentesà: gestão e execução das ações e serviços da 
organização Social de institutosocial Mais Saúde, insc. cNPJ 18.963.002/001-
41 contratada através de chamada Pública 002-2020 que tem por objeto o 
Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e Serviços do Hospital 
Municipal de Santarém, Unidade de Pronto atendimento- Upa 24horas-tipo 
iii, Samu e Unidades 24h de (1) alter do chão, (2)Santarenzinho e (3) Nova 
república, todos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Santarém/
Pa. leidiane lopes dos Santos - Presidente cPf nº 886.380.572-53- Servidora 
da SeMSa. Karolina de Sousa Neves- Membro. cPf nº 868177.882-87- 
Servidora da SeMSa. Jeane Neves linha res - Membro. cPf: 643.010.792-
20- Servidora da SeMSa. thaísa Yana Siqueira de Souza - Membro. cPf nº 
015.530.562-05-Servidora da SeMSa. italo Sena viana - Membro. cPf nº 
026.228.062-05- 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. as dispo-
sições em contrário e a Portaria 104/2022 que foi publicada no diário oficial 
- edição do dia 09/09/2022, Nº 35.109 e Protocolo: 850326, PáGiNa 110, 
fica REVOGADA para todos os seus efeitos legais. Registre-se, publique-se, 
dê-se ciência e cumpra-se. Santarém/Pa, de 16de setembro de 2022. Vânia 
Maria azevedo Portela - secretária Municipal de saúde/decreto nº 
744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 854270
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aVisode LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 00063/2022
o Município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico do tipo menor 

preço por item que versa sobre reGiStro de PreÇoS Para fUtUra e 
eveNtUal aQUiSiÇÃo de tUBoS de coNcreto e oUtroS MateriaiS 
de coNcreto PrÉ-MoldadoS, Para ateNder aS NeceSSidadeS da 
Secretaria de adMiNiStraÇÃo e fiNaNÇaS do MUNicÍPio de SÃo 
doMiNGoS do caPiM/Pa, data do recebimento e abertura das propostas 
e documentos de habilitação será no dia 30 de setembro de 2022 ás 08:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https//
saodomingosdocapim.pa,gov.br/categoria/licitações/www.comprasnet.gov.br 
e-mail: licitacaosdc@gmail.com e também poderá ser obtido no prédio da 
Prefeitura, sala da comissão Permanente de licitação, localizada na avenida 
lauro Sodré nº 206 , centro, São domingos do capim/Pará, ceP 68635-000, 
nos dias uteis, no horário de 07:00 ás 13:00hs a partir da data da publicação. 
Maria José Bastos do amaral - Pregoeira

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetoNico Nº 00064/2022

o Município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o reGiStro de PreÇoS Para fUtUra e 
eveNtUal aQUiSiÇao de iNSUMoS Para laBoratorio MUNiciPal 
de diaGNoSticoS, aNaliSeS cliNicaS e eNdeMiaS, Para ateNder 
aS NeceSSidadeS da Secretaria de SaUde do MUNiciPio de Sao 
doMiNGoS do caPiM/Pa, data do recebimento e abertura das propostas 
e documentos de habilitação será no dia 30 de setembro de 2022 ás 14:00 
horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível nos sites: https//
saodomingosdocapim.pa,gov.br/categoria/licitações/www.comprasnet.gov.br 
e-mail: licitacaosdc@gmail.com e também poderá ser obtido no prédio da 
Prefeitura, sala da comissão Permanente de licitação, localizada na avenida 
lauro Sodré nº 206, centro, São domingos do capim/Pará, ceP 68635-000, 
nos dias uteis, no horário de 07:00 ás 13:00hs a partir da data da publicação.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetoNico Nº 00065/2022

o Município de são domingos do capim através da pregoeira, torna 
público o processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico do tipo menor 
preço por item que versa sobre o reGiStro de PreÇoS Para fUtUra e 
eveNtUal coNtrataÇao de ServiÇoS de MaNUteNÇao e reforMa 
Naval Para UBS flUvial, oBJetivaNdo ateNder a Secretaria de SaUde 
do MUNiciPio de Sao doMiNGoS do caPiM/Pa, data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 03 de outubro 
de 2022 ás 08:00 horas no sistema comprasnet. o edital estará disponível 
nos sites: https//saodomingosdocapim.pa,gov.br/categoria/licitações/www.
comprasnet.gov.br e-mail: licitacaosdc@gmail.com e também poderá ser 
obtido no prédio da Prefeitura, sala da comissão Permanente de licitação, 
localizada na avenida lauro Sodré nº 206 , centro, São domingos do capim/
Pará, ceP 68635-000, nos dias uteis, no horário de 07:00 ás 13:00hs a partir 
da data da publicação.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetoNico Nº 00066/2022

o Município de são domingos do capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre o reGiStro de PreÇoS Para fUtUra e eveNtUal 
aQUiSiÇao de Material PerMaNeNte e de coNSUMo Para realiZaÇao 
daS aÇoeS de viGilaNcia eM SaUde, Para ateNder aS NeceSSidadeS 
da Secretaria MUNiciPal de SaUde de Sao doMiNGoS do caPiM/Pa, 
data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação 
será no dia 03 de outubro de 2022 ás 14:00 horas no sistema comprasnet. 
o edital estará disponível nos sites: https//saodomingosdocapim.pa,gov.br/
categoria/licitações/www.comprasnet.gov.br e-mail: licitacaosdc@gmail.
com e também poderá ser obtido no prédio da Prefeitura, sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na avenida lauro Sodré nº 206, centro, 
São domingos do capim/Pará, ceP 68635-000, nos dias uteis, no horário de 
07:00 ás 13:00hs a partir da data da publicação.

Maria José Bastos do amaral-Pregoeira

Protocolo: 854271

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220460 - PreGÃo eletrÔNico Nº 041/2022 - SrP - 
contratante: PrefeitUra MUNiciPal de SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
MNN aUto ceNter eirele - objeto: coNtrataÇÃo de eMPreSa 
eSPecialiZada eM PreStaÇÃo de ServiÇoS de laNterNaGeM, PiNtUra, 
PoliMeNto e fUNilaria Para MaNUteNÇÃo doS veÍcUloS locadoS e 
da frota MUNiciPal, Para ateNder aS SecretariaS: SeMaGov, SeMfi, 
SeMUrB e SeMoB. vigência: 15/09/2022 a 31/12/2022 - valor Global: r$ 
238.186,00 (duzentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais) - data 
da assinatura: 15/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 854274
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PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220461 - PreGÃo eletrÔNico Nº 064/2022 - SrP - contratante: 
PrefeitUra MUNiciPal de SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: SolUcoeS 
e tecNoloGia Para GeStao PUBlica ltda - objeto: coNtrataÇÃo 
de SolUÇÃo de tecNoloGia da iNforMaÇÃo e coMUNicaÇÃo de 
eMPreSa eSPecialiZada Na PreStaÇÃo de ServiÇoS de iMPlaNtaÇÃo, 
MaNUteNÇÃo e SUPorte de liceNÇa de USo de ferraMeNta WeB 
reSPoNSiva coNteMPlaNdo arMaZeNaMeNto eM NUveM de alta 
PerforMaNce Para realiZar liceNciaMeNtoS MUNiciPaiS e a GeStÃo 
faZeNdária, iNteroPeraNdo dadoS eM teMPo real via aPPlicatioN 
ProGraMMiNG iNterface - aPi coM SiSteMaS PÚBlicoS e PrivadoS, 
BeM coMo, atUaliZaÇÃo da leGiSlaÇÃo MUNiciPal, Para ateNder a 
Secretaria MUNiciPal de adMiNiStraÇÃo e PlaNeJaMeNto. vigência: 
02/09/2022 a 31/12/2022 - valor Global: r$ 420.000,00 (quatrocentos e 
vinte mil reais) - data da assinatura: 02/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 854275
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA PONTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL 
de sÃo JoÃo da PoNta

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são João da Ponta/Pa torna pública a realização 
do tomada de Preços 2/2022-0003/PMSJP, cujo objeto é objeto é reforma e 
adequação do centro de Saúde especial do município de São João da Ponta/
Pa. data da abertura: 05/10/2022. Hora: 09h:00min. edital disponível: no 
GEOBRAS do TCM/PA, site Oficial da Prefeitura e Departamento de Licitação 
da Prefeitura Municipal de São João da Ponta. Floriano de Jesus coelho. 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 854277
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo 
seBastiÃo da Boa Vista

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-021 

objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais 
permanentes (grupo gerador) para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde e Secretaria de educação do Município de São Sebastião da Boa 
vista/Pa. a abertura será no dia 30/09/2022 às 09:30h, horário de Brasília. o 
edital está disponível no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, https://
pmssbv.pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. 
Nelucy e silva de souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 854279
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-060PMt

o Município de tUcUMÃ, através da PrefeitUra MUNiciPal de tUcUMÃ, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 03 de outubro de 2022, na modalidade PreGÃo PreSeNcial 
Nº 9/2022-060PMt, tipo menor preço por lote, cujo coNtrataÇÃo de 
eMPreSa eSPecialiZada Para PreStaÇÃo de ServiÇoS de faBricaÇÃo 
e iNStalaÇÃo de eStrUtUraS, tiPo oUtdoor,  No  MUNiciPio de 
tUcUMÃ - Pa. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, 
S/Nº, Setor alto Morumbi, tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também 
pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do tcM, no endereço 
www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. tUcUMÃ - Pa, 16 de setembro de 
2022. siLVoNeY iNÁcio GUiMarÃes - Pregoeiro.

Protocolo: 854280

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo, 
JUNtaMeNte coM o FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aviso de Homologação e adjudicação concorrência Pública 001/2022fMS-cP.
aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: concorrência Pública 
001/2022fMS-cP com o objeto a coNtrataÇÃo de eMPreSa eSPecialiZada 
eM reforMa e aMPliaÇÃo do HoSPital MUNiciPal de trairÃo/Pará, coM 
3.671,92 M², coNteMPlaNdo a SeGUiNte eStrUtUra fÍSica: UrGÊNcia 
e eMerGÊNcia, iNterNaÇÃo, ceNtro cirÚrGico, MaterNidade, cMe, 
caf, laBoratÓrioS, raio-X e iMaGeNS, adMiNiStraÇÃo e deMaiS 
eStrUtUraS de aPoio”, coNforMe terMo de coNvÊNio Nº 33/2022 - 
SeSPa. vencedor: i. S. eMPreiteira & PaviMeNtacao ltda, com o valor 
de r$ 11.334.352,79 (onze milhões trezentos e trinta e quatro mil trezentos 
e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93 valdiNei JoSÉ ferreira e fraNcelli rUSticK BaÚ. trairão - Pa, 
14 de setembro de 2022. Josenilton Muniz da silva, Presidente da cPL.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo, 
JUNtaMeNte coM o FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato coNcorreNcia PÚBLica 001/2022FMs-cP
oriGeM: concorrência Pública 001/2022FMs-cP
coNtrato N°: 1509001/2022fMS
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de trairÃo, juntamente com o 
fUNdo MUNiciPal de SaÚde.
coNtratada: i. S. eMPreiteira & PaviMeNtacao ltda .
oBeJto: coNtrataÇÃo de eMPreSa eSPecialiZada eM reforMa e 
aMPliaÇÃo do HoSPital MUNiciPal de trairÃo/Pará, coM 3.671,92 M², 
coNteMPlaNdo a SeGUiNte eStrUtUra fÍSica: UrGÊNcia e eMerGÊNcia, 
iNterNaÇÃo, ceNtro cirÚrGico, MaterNidade, cMe, caf, laBoratÓrioS, 
raio-X e iMaGeNS, adMiNiStraÇÃo e deMaiS eStrUtUraS de aPoio”, 
coNforMe terMo de coNvÊNio Nº 33/2022 - SeSPa.
valor total: r$ 11.334.352,79 (onze milhões trezentos e trinta e quatro 
mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos).
exercício: 2022
10.301.0002.1.048 construção, reforma e ampliação - Hospital/ BirSPS
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento: 4.4.90.51.99 - outras obras e instalações
viGÊNcia: 730 (setecentos e trinta) dias, a contar da emissão da ordem de serviço.
data da aSSiNatUra: 15 de setembro de 2022.
Josenilton Muniz da silva, Presidente da cPL.

Protocolo: 854281

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato de coNtrato

oriGeM: Pregão eletrônico 9/2022-00009; coNtrato Nº: 20229376 
coNtrataNte: PrefeitUra MUNiciPal de UrUará; valor total: r$ 
- 285.711,90 (duzentos e oitenta e cinco Mil, Setecentos e onze reais e 
Noventa centavos), coNtratada: BarroS e rocHa ltda; oBJeto: 
aquisição de material elétrico e equipamentos de segurança para manutenção 
da iluminação Pública; viGÊNcia: 14/09/2022 à 30 /12/2022.

Protocolo: 854282

PreFeitUra MUNiciPa de UrUarÁ
eXtrato da ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo Nº 2022001-06 
a Prefeitura Municipal de Uruará aUtoriZa a empresa eMPreiteira 
e rePreSeNtaÇÃo GalvÃo - Me a iniciar no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da data 14/09/2022, a execução da construção de um camelódromo 
no município de Uruará-Pá, conforme contrato de repasse nº 889525/2019 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Uruará-Pá e o Ministério do 
desenvolvimento regional (Mdr). ref. contrato nº 20212001, tomada de 
Preço nº 2/2021-00001.

Protocolo: 854283

.

.

ParticULares
.

MaUriNo dias de Freitas 
cPF/MF N° 250.815.192-00 

Sito no ramal Bom Jesus, s/n, Bom fim, Mosqueiro, Belém-Pa, torna público: 
a concessão da licença de operação N° 167/2022 pela Secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Belém-Pa, sob o processo n° 2455/2021, válida até: 
02/06/2026, da atividade: Destinação final de resíduos de construção civil, 
exceto perigoso - extração de areia e saibro, fora de corpos hídricos, sem 
beneficiamento associado.

Protocolo: 854199
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..

eMPresariaL
.

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a equatorial Pará distribuidora de energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-80, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de curralinho 
- SeMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a autorização para 
Supressão de vegetação (aSv) para a construção das redes de distribuição de 
energia elétrica, 34,5 Kv para atender a comunidades: São João do Pariacá, 
rio Pariacá, Palestina, rio Samanajós, vila dotoro, Nova canaã, rio açu e 
livramento, no município de curralinho, no estado do Pará.

Protocolo: 854222

cÂMara MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 016/2022-cMr. fundamento legal: 
lnciso i do art. 65, da lei federal no 8.666/93. Partes:câmara Municipal de 
rurópolis  ec M Neres eireli - Me, inscrita no cnpj/Mf sob o nº 27.540.557/0001-
71. objeto:  aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza copa 
Cozinha e descartaveis, a fim de atender as Necessidades da Câmara Municipal 
de rurópolis. Parágrafo Segundo da clausula Primeira do acrescimo de 25% 
(vinte e cinco) por cento dos itens do contrato nº 016/2022-cMr, totalizando 
o valor de r$ 31.357,13 (trinta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e 
trezecentavos). celebrado: 16 de setembro de 2022. signatários: andersson 
Guimarães Pinto, Presidente do Poder Legislativo de rurópolis e celieldo 
Machado Neres, representante Legal da empresa.
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 016/2022-cMr. fundamento legal: 
lnciso i do art. 65, da lei federal no 8.666/93. Partes:câmara Municipal de 
rurópolis  ec M Neres eireli - Me, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.540.557/0001-
71. objeto:  aquisição de Gêneros alimentícios e Materiais de limpeza copa 
Cozinha e descartaveis, a fim de atender as Necessidades da Câmara Municipal 
de rurópolis. Parágrafo Segundo da clausula Primeira do acrescimo de 25% 
(vinte e cinco) por cento dos itens do contrato nº 016/2022-cMr, totalizando 
o valor de r$ 31.357,13 (trinta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e 
trezecentavos). celebrado: 16 de setembro de 2022. signatários: andersson 
Guimarães Pinto, presidente do Poder Legislativo de rurópolis e celieldo 
Machado Neres, representante Legal da empresa.
esPÉcie: 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2022-cMr. fundamento 
legal: lnciso i do art. 65, da lei federal no 8.666/93. Partes:câmara 
Municipal de rurópolis  e auto Posto tapajós ltda, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 19.540.628/0001-08. Objeto:  Aquisição de Combustível, a fim 
de atender as necessidades da câmara Municipal de rurópolis. Parágrafo 
Segundo da clausula Primeira do acrescimo de 25% (vinte e cinco) por cento 
dos itens 001, 002 e 003 do contrato nº 013/2022-cMr, totalizando o valor 
de r$ 53.535,00 (cinquenta e três mil, quenhentos e trinta e cinco reais). 
celebrado: 16 de setembro de 2022. signatários: andersson Guimarães 
Pinto, presidente do Poder Legislativo de rurópolis e Gilberto Luiz 
dadalt, representante Legal da empresa.

Protocolo: 854223

receBeU LiceNÇa aMBieNtaL LP Li
WiNitY s/a, 34.622.881/0001-02 

torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio ambiente de 
tracuateua/Pa- SeMMa através do processo n°016/2022 a liceNÇa aMBieNtal 
PrÉvia N°007/2022 e liceNÇa de iNStalaÇÃo N°011/2022 para implantação 
de torre de telefonia celular situado no km12,S/N, vila Santa tereza-Zona rural- 
tracuateua/Pa-erB Patrc001X4-tracJ4

Protocolo: 854200
NorteMassa Ltda 

cNPJ: 14.348.897/0001-53 
localizado na rod Prefeito diego Kolling, SN, felicidade, Breu Branco-Pa. 
torna público que requereu da SeMaSa/Breu Branco a licença de operação 
para a atividade de produção de concreto e argamassa.

Protocolo: 854215

aLo BrasiL iNdÚstria e coMÉrcio de Madeiras eireLi 
cNPJ. Nº41.819.866/0001-06 

Pa 150,KM 132,SN, torna-se público que requereu da SectMa tailÂNdia, a 
liceNÇa de oPeraÇÃo- processo N° 143/22 serraria com desdobramento 
de madeira em bruto.

Protocolo: 854217
W B FeLisMiNo carVÃo 

estrada vicinal 12, km 60, Zona rural, Moju - Pa, cnpj 41.056.137/0001-45, 
carvoaria, que requereu a lo nesta SeMaS proc. nº 10594/2021.

Protocolo: 854218
Madeireira Hc Ltda 

rua frança, s/n, continental, Breu Branco-Pa, cnpj 47.708.412/0001-44, 
serraria com desdobramento, que requereu a lo proc. nº 263/2022 de 
15/09/2022.

Protocolo: 854219

iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cee/Pa - ensino 
Médio na Modalidade educação de Jovens e adultos a distância, código 
do iNeP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida 
escolar dos alunos concluintes do ensino Médio, eJa do ano de 2022:
adalberto Ponciano Santos; adenilson Pereira da Silva; adivania de Jesus; 
adriano aparecido Mendes; agnomia izabel da conceicao; alarico Junior 
ferreira Nascimento; alefe Benedito da Silva; alexsandra fernandes dos 
Santos; aline Souza de oliveira; amanda oliveira Marques; ana carlene 
de freitas do Nascimento; ana Paula ferreira Mendes; analice de Souza 
Nobrega; anderson frances rodrigues da cruz; andre oliveira cavalcante; 

aparecida lima riqueti Santos; arthur Gualberto Santos costa; audrey 
roque; camila aparecida de almeida amaral; camila oliveira rodrigues; 
carlos Batista de almeida; carlos de Jesus Santos; caroline lima dos anjos; 
caue Nogueira candido; celso Passos Santana; cicero Juscenelly Moreira do 
Nascimento; cicero rolim Pereira; cilas aderson lopes de Sena; clara cunha 
Peixoto Marra; cleudiana Maria de oliveira; creuzenir Maria carlette Sobreira; 
cristiane Pereira domingues; damiao cordeiro Bezerra Ushirozako; damiao 
Pereira Marques; daniela cristina da Silva; danilo torres correa; david da 
Silva Gomes; david francisco da Silva; delaine Suzarqui da Silva; demetrio 
dos Santos tripodi; diego roberto Barboza; douglas correa Gouveia; durval 
dias Neto; edivania correia Souza; edson da Silva Soares; edson de Jesus 
Santos; edson Jose Natal; edson Marcos dos Santos; edson teodoro de 
campos; eduardo de oliveira da Silva; eduardo Morais diniz; edvan Barbosa 
dos Santos; elaine Pelegrini; eliana aparecida dos Santos; emanuele Justo 
antunes; erik christyan alves; erika Maria Souza do Nascimento; filipe da 
Silva rodrigues; flavia Mariane correia de araujo Klippel; flavio rene Silva; 
francielle lima dos Santos; francisca talia de Souza Barboza; francisco das 
chagas agra de Sena; Gabriel Henrique de araujo lopes; Gabriela azevedo 
dzieunik; Gelson dos Santos; Geovane Santos araujo; Gilson Muknika Silva 
costa; Giovana andrielly ricardo da Silva; Gisele Silva amaral; Givaldo Silva 
de araujo; Gustavo almeida lopes; Guthie dos Santos Moreira; Helison de 
Souza Santos; Hudson do Nascimento; icaro Junior da Silva; ilson andre dias 
Barbosa; irani de Jesus dias; isabela cristina lima cassiano; itaima alves 
correia; italo Miranda favaris; ivonildo Santos Souza; Jarleny Goncalves 
Jardim de Deus; Jeferson Simoes da Silva; Jefferson Soares Pinto; Joao 
Batista de Melo; Joao Gabriel rodrigues de lima; Joao victor alves Busnello; 
Jose carlos Silvestre da Silva; Jose elizeu de Medeiros; Jose rodolfo alcantara 
lomar; Julia da Silva Souza; Juliana Souza fernandes; Juliano Geraldo 
Paulino; Jurandir do Nascimento; Karina leila Januario; Keity cristina de 
almeida; Kessya de aguilar Martins de Matos; larissa Mikaelle dos Santos 
lopes; laryssa christhyna de oliveira da Silva; lays cristina Martins da luz; 
leocarlos lopes de Sousa; leonardo ferreira da Silva; lindaura ramony 
rocha Silva; lucas Perlin Bottura ramos; lucicleide de Jesus; luis carlos 
lopes de oliveira; luiz carlos Braga do Nascimento; luiz carlos da Silva; 
luiz Henrique ruiz ferreira; Maisa Katherine corneau Berger; Marcelo andré 
cardoso; Marcelo avelino rodrigues; Marcos de Jesus Santos; Marcos vinicio 
cardozo ramalho; Marcos vinicio Pinheiro Santos; Maria aparecida Silva 
chagas; Maria luiza Santos lemes; Maria rosangela de Morais Sousa; Mario 
fernando de Jesus fernandes; Mauricio rodrigues freitas; Mayra cipriano de 
Paula debossan; Milene freitas azeredo da Silva; Monica Pereira da Silva; 
Murilo cezar andrade Matos; Naiane Gomes Batista; Natanael vicente; 
Nichollas ammirabile da Silva; Pablo costa Marques; Patrick da Silva Pereira; 
Paulo cesar da Gloria Junior; Pedro Martim Pires; Phelipe araujo tomaz; 
Priscila andre coutinho Marques; Priscila tiozzo correia dos Santos; rafael 
dos Santos Mantovani; rafael Manfrino; rafael Montibeller; raquel Gogolla; 
rayssa Gloria aguiar; reginaldo rodrigues da Silva; renata Souza Pinheiro 
Silvestre; rita de cassia franca; robson de Souza; roges alberto Peres 
rodrigues; rosangela aparecida chiari; rosemeire faquini falcari; Samir 
adnan Jbeili; Saulo leoncio da Silva aguiar; Sedinei Jose rolim; Selmo luiz 
rocha Souza; Sidnei campos de almeida Neto; Simone andrade dos Santos; 
Socorro Maria rodrigues do Nascimento lopes; Sueli Marcelino dias; Sulamita 
Sara ramos; thalles vinicius oliveira Silva ferreira; thallyta Pires ribeiro; 
thaynara aparecida Nery ribeiro; valdivio Braz; valquiria lucas arariba; 
vanessa de Souza freitas; vanessa leita rodrigues; vaneza aparecida 
correia; vinicius de Jesus lima; vitor Braz Santos Pereira; viviane de Paiva 
fiuza; Watila ramos de azevedo; Wesley Mendes dos Santos; William Souza 
Silva lima; Zelia ribeiro de freitas carvalho.

Protocolo: 854220

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a equatorial Pará distribuidora de energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que recebeu da Secretaria de estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SeMaS, a renovação da licença de operação (lo) do 
Sistema de distribuição de energia elétrica vila do conde / Moju / tailândia, 
composto pelas linhas e Subestações com tensão 138 Kv situado nos 
municípios de Barcarena, Moju e tailândia no estado do Pará.

Protocolo: 854221

aMericaN toWer do BrasiL 
cessÃo de iNFraestrUtUra Ltda 

inscrita no cNPJ sob o número 04.052.108/0001-89 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Belém 
(SeMMa), através do processo nº 4968/2020, a licença de instalação - li, nº 
21/2021, com validade em 14/08/2021, para a atividade de construção de erB 
localizada na estrada da Maracacuera, S/N, bairro: icoaraci, Belém/Pa.

Protocolo: 854207

coMPaNHia aGroPecUÁria do JaHU  
cNPJ: 05.426.846/0001-01-Nire:15300007607

extrato da aGe realizada em 19.08.2022, às 10:00 hs. na av. José 
carrion, nº 1050, sala 3, setor alto Paraná, redenção (Pa), ceP: 68.550-315. 
compareceram  acionistas representando mais de 50% do capital social, para 
deliberarem sobre a ordem do dia. a) Mudança de endereço da sede social 
da empresa; b) eleição do vice Presidente; e d) o que ocorrer. foi aprovado 
por unanimidade pelos acionistas presentes: 1) a eleição do Sr. rUi viNiciUS 
caMBaUva, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da rG 1.914.793 2ª 
via-SSP-Go, cPf/Mf 355.114,511-34, residente e domiciliado na rua aluízio 
crispim, nº 75, aptº 802-centro, anapólis-Go, com mandato até 19.08.2025. 
2) Ratificar que o cargo de Diretor Presidente permanece sendo exercido 
pelo Sr. evaNdro GoNÇalveS ferreira, por prazo indefinido, conforme 
decisão judicial do tJGo-ação anulatória nº 201401197110 - 2ª vara cível de 
Goiânia e de acordo com o Parecer nº 278/2016-PRO da JUCEPA. 3)Ratificar 
todas as procurações, públicas ou particulares, subscritas isoladamente ou 
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em conjunto com o vice Presidente Sr. edSoN lUiZ BiGoliN, outorgadas em 
processos judiciais, com o fim de promover os interesses da Companhia. 4) A 
alteração do endereço da sede social da companhia, para av. José carrion, nº 
1050, sala 3, setor alto Paraná, redenção (Pa), ceP: 68.550-315.  Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata  lavrada, lida, aprovada e assinada pelos 
membros da mesa e pela totalidade dos acionistas presentes, e seu  texto 
integral sido lavrado em livro próprio e registrado na JUcePa sob o nº 
20000794756 em 31/08/2022. evandro Gonçalves Ferreira - Presidente 
e José dourado de sousa - secretário.

Protocolo: 854208
 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 052/2022-Pe
Processo adMiNistratiVo Nº 093/2022

objeto: aquisição de materiais e equipamentos elétricos e diversos, para 
atender os centros Municipais de educação infantil, escolas Municipais de 
ensino fundamental e Sede da Secretaria Municipal de educação de itaituba-
Pa. tipo: Menor preço por item. data de abertura: 29/09/2022, as 10:00 
hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.
tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localizada na 
rod. transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaituba-Pa. 
ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 854209

Pedido de LiceNciaMeNto aMBieNtaL
o ceNtro de diaGNÓsticos Nassar s/s Ltda 

inscrito sob o cNPJ 03.778.631/0003-96 
torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambiente- 
SeMa, o licenciamento ambiental para laboratório de análises clínicas, com 
end. na tv. We-72 nº 312, cidade Nova vii, ananindeua - Pará. através do 
requerimento código:

Protocolo: 854210

FLoraPLac iNdUstriaL Ltda 
cNPJ 34.597.658/0001-44 

torNa PÚBlico QUe reQUereU eM 31/08/2022, da Secretaria MUNiciPal 
do verde e do Meio aMBieNte - SeMMa, ParaGoMiNaS-Pa, a liceNÇa de 
oPeraÇÃo (lo), coNforMe ProceSSo Protocolado Nº 3108001/22, Para 
atividade de faBricaÇÃo de MÓveiS coM PredoMiNaNcia de Madeira 
- aUM, eStaBelecido Na rUa vitor GUiMarÃeS SUfrediNi, S/N, KM 01 - 
Bairro iNdUStrial, ceP 68627-400, ParaGoMiNaS-Pa.

Protocolo: 854211

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
ata de reGistro de PreÇo Nº04/2022-cMM

a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProceSSo 
Nº24/2022-cMM, referente ao PreGÃo PreSeNcial de reGiStro de 
PreÇo Nº07/2022-cPl/PPe/cMM, resolve registrar o preço da empresa Q S 
leÃo coMÉrcio e ServiÇoS ltda, no lote 01, nas quantidades estimadas, 
de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições 
previstas no instrumento convocatório e na ata de registro de Preço e em 
conformidade com a legislação vigente sobre a matéria.

Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
Pedro correa LiMa

Presidente da câmara Municipal de Marabá

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
ata de reGistro de PreÇo Nº06/2022-cMM

a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProceSSo 
Nº26/2022-cMM, referente ao PreGÃo PreSeNcial de reGiStro de PreÇo 
Nº09/2022-cPl/PPe/cMM, resolve registrar o preço da empresa Maraflor 
floreS e eveNtoS ltda, no lote 01, nas quantidades estimadas, de acordo 
com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no 
instrumento convocatório e na ata de registro de Preço e em conformidade 
com a legislação vigente sobre a matéria.

Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
Pedro correa LiMa

Presidente da câmara Municipal de Marabá

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
ata de reGistro de PreÇo Nº07/2022-cMM

a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProceSSo 
Nº27/2022-cMM, referente ao PreGÃo PreSeNcial de reGiStro de PreÇo 
Nº10/2022-cPl/PPe/cMM, resolve registrar o preço da empresa SaBor do 
cHeff coMÉrcio de aliMeNtoS eireli Me, no lote 01, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as 
condições previstas no instrumento convocatório e na ata de registro de 
Preço e em conformidade com a legislação vigente sobre a matéria.

Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
Pedro correa LiMa

Presidente da câmara Municipal de Marabá

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
ata de reGistro de PreÇo Nº08/2022-cMM

a câmara Municipal de Marabá, de acordo com o resultado do ProceSSo 
Nº28/2022-cMM, referente ao PreGÃo PreSeNcial de reGiStro de 
PreÇo Nº11/2022-cPl/PPe/cMM, resolve registrar o preço da empresa a. a. 
e Silva JUNior eireli Me, no lote 01, nas quantidades estimadas, de acordo 
com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no 
instrumento convocatório e na ata de registro de Preço e em conformidade 
com a legislação vigente sobre a matéria.

Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
Pedro correa LiMa

Presidente da câmara Municipal de Marabá
Protocolo: 854212

castro coMerciaL aGricoLa Ltda 
inscrito no cNPJ nº 27.281.952/0001-87 

localizado na av. orival Prazeres, Bairro vista alegre, Novo Progresso/Pa, 
torna público que requereu à SeMMa/NP a licença Prévia - l.P, licença de in-
stalação - l.i e a  licença de operação - l.o, para a atividade de  Manutenção 
e reparação de Maquinas e equipamentos para agricultura e Pecuária, com 
Processo de Protocolo 1358/2022.

Protocolo: 854213

MaV coMÉrcio de PÉÇas e serViÇos Ltda  
toYoMaV MecÂNica esPeciaLiZada eM toYota 

inscrito no cNPJ nº 44.421.351/0001-41 
localizado na rua argélia, nº 15, Bairro vista alegre, Novo Progresso/Pa, 
torna público que requereu à SeMMa/NP a licença Prévia - l.P, licença de 
instalação - l.i e a licença de operação - l.o, com Processo de Protocolo 
1201/2022.

Protocolo: 854214

iNdÚstria de esQUadrias Barsa eireLi-ePP 
Pessoa jurídica, indústria estabelecida na rua distrito industrial Setor a - 
Quadra 2 lote 8a à 11a. ananindeua-Pa, cNPJ 17.258.663/0001-03 e 
inscrição estadual 15-393.043-8, torna público que requereu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente-SeMMa ananindeua, licença de operação para 
porto de apoio-embarque e desembarque de madeira, através do processo 
r06122.

Protocolo: 854202

aViso de reQUeriMeNto de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
a ceNtrais eLÉtricas do Norte do BrasiL s/a

eLetroBras eLetroNorte 
torna público que requereu à Secretaria de estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade do Pará - SeMaS-Pa, em 31/08/2022, a licença de instalação 
para os serviços de reforma e reabilitação dos geradores 01, 03, 05, 07 e 09 
da UHe tucuruí, localizada no município de tucuruí- Pa.

Jader Fernandes de Jesus
Superintendência de Gestão ambiental - eaM

Protocolo: 854204

Posto artUr BerNardes Ltda 
inscrito no cNPJ nº 15.751.670/0001-17 

instalado na rod. arthur Bernardes, S/N KM 14, tapanã, Belém/Pa, torna 
público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade, 
a licença de operação nº 13690/2022 para a atividade de empresa 
transportadora de Substâncias e Produtos Perigosos.

Protocolo: 854205
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