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GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.706, de 16 de seteMBro de 2022
declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará, 
a corrida de cavalo Marajoara de cachoeira do arari.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarada como patrimônio cultural de natureza imaterial do 
Estado do Pará, a corrida de cavalo Marajoara de cachoeira do arari.
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

Lei Nº 9.707, de 16 de seteMBro de 2022
altera a lei Estadual nº 8.930, de 14 de novembro de 2019, que dispõe, 
nos termos da lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, 
e do convênio icMs nº 190, de 15 de dezembro de 2017, sobre a remissão 
e a anistia de créditos tributários, constituídos ou não, e sobre a reinstitui-
ção das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fis-
cais instituídos, por legislação estadual publicada até o dia 8 de agosto de 
2017, em desacordo com o disposto na alínea “g”, do inciso Xii, do § 2º, 
do art. 155 da constituição federal.
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º  a lei Estadual nº 8.930, de 14 de novembro de 2019, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“art. 6º  .....................................................
i - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados ao fomento das ati-
vidades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento 
em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária 
e de transporte urbano, bem como quanto àqueles destinados a templos de 
qualquer culto e a entidades beneficentes de assistência social;
ii - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manutenção 
ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao 
comércio internacional, incluída a operação subsequente à da importação, 
praticada pelo contribuinte importador;
iii - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados à manutenção 
ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja 
o real remetente da mercadoria; e
iv - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados às operações e 
prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vege-
tais in natura.
Parágrafo único.  a partir de 1º de janeiro de 2029, a concessão e a pror-
rogação de que trata o caput deste artigo deverão observar a redução  
em  20%  (vinte por cento)  ao  ano com relação ao direito de fruição dos 
benefícios fiscais destinados à manutenção ou ao incremento das ativida-
des comerciais, às prestações interestaduais com produtos agropecuários 
e extrativos vegetais in natura e à manutenção ou ao incremento das ati-
vidades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional.
....................................................................”
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

Lei Nº 9.708, de 16 de seteMBro de 2022
declara e reconhece como de utilidade pública para o Estado do Pará, a asso-
ciação dos Moradores remanescentes do Quilombo do tipitinga (aMorQUit).
a assEMBlEia lEGislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º fica declarada e reconhecida como de utilidade pública para o Estado 
do Pará, a associação dos Moradores remanescentes do Quilombo do tipitin-
ga (AMORQUIT), fundada em 10 de abril de 2005, pessoa jurídica sem fins 
lucrativos, situada na vila comunidade Quilombola do tipitinga, s/n, zona 
rural, cEP 68.644-000, com sede no Município de santa luzia do Pará.
art. 2º Vetado. 
art. 3º Vetado.
Art. 4º Esta Lei obriga a beneficiada ao fiel cumprimento do que dispõe a Lei 
Estadual nº 4.321, de 3 setembro de 1970, e suas alterações posteriores.
art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 16 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

MeNsaGeM Nº 075/2022-GG Belém, 16 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 os art. 2º e art. 3° do Projeto de lei 
nº 215/2022, que “declara e reconhece como de utilidade pública para o 
Estado do Pará, a associação dos Moradores remanescentes do Quilombo 
do tipitinga (aMorQUit)”.

Em que pese a relevância material da proposição parlamentar, resolvi vetar 
o art. 2° e 3° diante da amplitude dos efeitos da declaração de utilidade públi-
ca prevista em tais dispositivos, em desacordo com a lei de responsabilidade 
fiscal, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei Estadual n° 4.321, 
03 de setembro de 1970, o que contraria o interesse público.
Essas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são as razões 
que me levaram a vetar parcialmente o Projeto de lei em causa (art. 2° e art. 
3°), as quais ora submeto à elevada apreciação de vossas Excelências. 

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 854955

d e c r e t o Nº 2631, de 19 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$ 55.082.800,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
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$ 55.082.800,00 (cinquenta e cinco 
Milhões, oitenta e dois Mil, oitocentos reais), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

462021339215038850 - fcP 0101 339014 40.000,00
842020927200019026 - fiNaNPrEv 0254 319001 55.000.000,00

901011030215078959 - fEs 0103 449052 42.800,00
total 55.082.800,00

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

462021339215038852 - fcP 0101 339030 30.000,00
462021339215038852 - fcP 0101 339039 10.000,00

842039999799999041 - fUNPrEv 0254 999999 55.000.000,00
901011030215078289 - fEs 0103 449052 42.800,00

total 55.082.800,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 19 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 2632, de 19 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$ 561.092.762,50 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GovErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 561.092.762,50 (Quinhentos e ses-
senta e Um Milhões, Noventa e dois Mil, setecentos e sessenta e dois 
reais e cinquenta centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

041030206114178726 - tJPa-frc 0128 339093 2.000.000,00
081012781314998796 - sEEl 0101 335041 500.000,00
081012781314998796 - sEEl 0101 339039 300.000,00

161011212212978339 - sEdUc 0143 319004 2.348.779,00
161011212212978339 - sEdUc 0143 319011 29.896.151,00
161011212212978339 - sEdUc 0143 319016 980.961,00
161011212212978339 - sEdUc 0143 319113 5.030.327,00
161011236115098904 - sEdUc 0143 319004 2.622.567,00
161011236115098904 - sEdUc 0143 319011 177.398.891,00
161011236115098904 - sEdUc 0143 319013 1.079.815,00
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161011236115098904 - sEdUc 0143 319016 11.930.254,00

161011236115098904 - sEdUc 0143 319113 13.769.119,00

161011236215098906 - sEdUc 0143 319004 76.323.115,00

161011236215098906 - sEdUc 0143 319011 16.744,00

161011236215098906 - sEdUc 0143 319013 18.889.110,00

161011236215098906 - sEdUc 0143 319016 118,00

161011236215098906 - sEdUc 0143 319113 33.708.699,00

161011236515098900 - sEdUc 0143 319004 788.458,00

161011236515098900 - sEdUc 0143 319011 25.498,00

161011236615098479 - sEdUc 0143 319004 2.704.523,00

161011236615098479 - sEdUc 0143 319011 12.772.030,00

161011236615098479 - sEdUc 0143 319013 1.134.883,00

161011236615098479 - sEdUc 0143 319016 1.849.184,00

161011236615098479 - sEdUc 0143 319113 3.169.730,00

161011236715098902 - sEdUc 0143 319004 2.688.413,00

161011236715098902 - sEdUc 0143 319011 7.095.626,00

161011236715098902 - sEdUc 0143 319016 611.730,00

261010618115028259 - PMPa 0101 339015 872.537,50

842020927200019028 - fiNaNPrEv 0290 319001 145.000.000,00

901011030215078293 - fEs 0103 339040 3.000.000,00

971010312815028833 - sEaP 0101 339036 188.160,00

971010312815028833 - sEaP 0101 339039 40.000,00

971010312815028833 - sEaP 0101 339048 2.357.340,00

total 561.092.762,50

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, 19 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 2633, de 19 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$ 49.640.860,12 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$ 49.640.860,12 (Quarenta e Nove 
Milhões, seiscentos e Quarenta Mil, oitocentos e sessenta reais e doze 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

291012678214867505 - sEtraN 0324 444042 592.284,12

842030927200019069 - fUNPrEv 0654 339139 24.500.000,00

842030927200019069 - fUNPrEv 0658 339139 24.500.000,00

901011030215078876 - fEs 0349 339033 48.576,00

total 49.640.860,12

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, 19 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 854962

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 1.348/2022-crG, de 19 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/1170974, de 12/09/2022.
rEsolvE:
i – conceder a servidora sÔNia MENdEs dE aBrEU, id. funcional n°. 
5897674/4, ocupante do cargo de assessor Especial ii, pertencente ao 
quadro de servidores exclusivamente comissionados desta casa civil da 
Governadoria do Estado, lotada na secretaria de Estado de ciência, tec-
nologia e Educação técnica e tecnológica, 120 (cento e vinte) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/12/2022 a 30/03/2023, corresponden-
tes aos períodos aquisitivos de 01/03/2012 a 28/02/2015 e 01/03/2015 a 
28/02/2018, respectivamente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 de setembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 854745

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria N°. 1347/2022-crG, de 15 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 88 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e, ainda, a apresentação do registro civil de Nascimento, Matrí-
cula nº . 065656 01 55 2022 1 01649 294 0746743 54 e,
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1190299, de 15/09/2022.
rEsolvE:
i – conceder à servidora Nara fErNaNdEs sotElo, id. funcional n° 
5931966/2, ocupante do cargo de assessor Especial i, 180 (cento e oiten-
ta) dias de licença Maternidade, no período de 31/08/2022 a 26/02/2023.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 31 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 15 de setembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 854746

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa
a coordenadora de relações Governamentais, no uso de suas atribuições 
dadas pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 07 de abril de 2022, publicada 
no d.o.E. nº. 34.927 de 08 de abril de 2022, considerando os autos do 
Processo n° 2022/282153 e com fundamentação no art. 65, §8 da lei nº 
8.666/93 e suas alterações, em virtude de correção numerária da quanti-
dade de recepcionistas que consta no quadro inserido na cláusula sétima 
do contrato nº 24/2022-ccG, que passará de 02 para 01, em virtude de 
erro de digitação, não interferindo no valor referido no contrato. registran-
do-se a APOSTILA para fins de direito.
Belém, 19 de setembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 854928

diÁria
.

Portaria Nº 1.349/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o processo n°2022/1192166, de 15 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de sÃo JoÃo da PoNta /Pa, no período de 20 a 21/09/2022.

servidor objetivo
ElissaNdro GoMEs dE farias, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assessor administra-

tivo iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico, a diretoria do cerimonial, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 de setembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 854839
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Portaria Nº 1.136/2022-ccG, de 19 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo, os termos do Processo nº. 2022/1188059,
r E s o l v E:
excluir da Portaria nº 910/2022-ccG, de 12 de julho de 2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 35.043, Edição Extra de 12 de julho de 2022, o 
servidor raiMUNdo adJalME aMoriM da silva, nomeado para exercer o 
cargo em comissão de assessor administrativo ii, código GEP-das-012.2, 
com lotação na casa Militar da Governadoria do Estado.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 dE sEtEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.137/2022-ccG, de 19 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo, os termos do Processo nº. 2022/1188059,
r E s o l v E:
nomear GaBriEl favacHo alvEs para exercer o cargo em comissão de 
assessor administrativo ii, código GEP-das-012.2, com lotação na casa 
Militar da Governadoria do Estado, a contar de 19 de setembro de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 dE sEtEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.138/2022-ccG, de 19 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
r E s o l v E:
tornar sem efeito o item ii da Portaria nº 1.025/2022-ccG de 4 de agosto 
de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.069, de 5 de agosto 
de 2022, que nomeou NalaNda viaNa GoNÇalvEs para exercer o cargo 
em comissão de Gerente, código GEP-das-012.3, com lotação na secreta-
ria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, a contar 
de 1° de agosto de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 dE sEtEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.139/2022-ccG, de 19 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/1155120, 
r E s o l v E: 
nomear Maria dE fátiMa PrasErEs crUZ para exercer o cargo em co-
missão de Gerente, código GEP-das-012.3, com lotação na secretaria de 
Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, a contar de 1º 
de agosto de 2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 dE sEtEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.140/2022-ccG, de 19 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa civil da GovErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
considerando os termos do Processo nº 2022/1197109,
r E s o l v E:
nomear NaYara GalvÃo PErEira para exercer o cargo em comissão de 
Gerente de segurança de Unidade Prisional, código GEP-das-011.3, com 
lotação na secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 dE sEtEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 880/2022-ccG, de 4 de JULHo de 2022, 
PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº. 35.034, de 5 de 
JULHo de 2022.
onde se lê: i. exonerar ricardo soUZa E castro do cargo em comis-
são de assistente de centro de saúde, código GEP-das-012.1, com lota-
ção na secretaria de Estado de saúde Pública.
Leia-se: i. exonerar ricardo soUZa E castro do cargo em comissão 
de assistente de centro de saúde, código GEP-das-012.1, com lotação na 
secretaria de Estado de saúde Pública, a contar de 30 de junho de 2022.
lUiZiEl GUEdEs
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1350/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENtais, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e  
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;

coNsidEraNdo o processo n° 2022/1206422 de 19 de setembro de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BaGrE/Pa, no período de 19 a 23/09/2022.

servidor objetivo
dEivid tEiXEira dos saNtos, matrícula funcional nº 

57222716/ 2, cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, 
lotado na secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da secretaria Extraordinária 
de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria do Estado, 19 de setembro de 2022.
lUciaNa BitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 854957

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1081/2022 – di/cMG, 
de 19 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Aurora do Pará/PA; 
Período: 17 a 19/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidor/MF: 3° SGT PM Bruno Oseas Silva dos Santos, 
57199652/3. 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 1082/2022 – di/cMG, 
de 19 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Aurora do Pará/PA; 
Período: 16 a 18/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 
2,0 (pousada); Servidores/MF: MAJ QOPM Paulo Henrique Bechara e Silva, 
57199724/3; MAJ QOPM Carlos Eduardo Memória de Sousa, 57173389/3; 
2° SGT PM Giovani Ferreira de Souza, 5696712/5; CB PM Erick Enri-
co Coelho da Silva, 57221799/4; CB PM Carlos Alberto de Sousa Silva, 
57222004/2; CB PM Diogo da Silva Lopes, 57232499/2. Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1083/2022 – di/cMG, 
de 19 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Destino: Salinópolis/PA; Período: 17 a 19/09/2022; Quantida-
de de diárias: 3,0 (alimentação) servidores/Mf: delival da Gama lobo, 
3373975/3; Alcirene Santiago Vilhena, 5949376/3;  Fernando José Pena 
ferreira, 5637309/5. 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 1084/2022 – di/cMG, 
de 19 de seteMBro de 2022

Objetivo: a serviço do Governo do Estado; Destino: Jacundá/PA; Período: 
15 a 17/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousa-
da); Servidor/MF: 1º SGT PM Goodmar Monteiro Figueiredo, 5197902/3. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

Protocolo: 854960

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

Portaria 267/2022-GaB/seac
Belém Pa, 19 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 que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo o MEMo. n° 079- daf/sEac e Processo nº 2022/1172344
rEsolvE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 3,5 (três e meia) diárias, no período de 
20 à 23/09/2022, ao município de canaã dos carajás, no Estado do Pará, 
cujo objetivo será o “o atendimento administrativo pós implantação”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5920408-3 ivaldo XaviEr dE aMoriM 219.328.752-04
5947176-2 faBricio PiNto dE Barros 667.073.742-49
5900291-2 aNa Patricia PiNHEiro da costa 007.025.532-63

dÊ-sE ciENcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário, 19 de setembro de 2022
ricardo Brisolla BalEstrEri
sEcrEtário dE Estado

Protocolo: 854578
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 022/2021
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/1172872
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a Prorrogação do 
Prazo de vigência do coNtrato Nº 022/2021 por 12 (doze) meses, com 
data inicial em 15 de outubro de 2022 e data final em 15 de outubro de 
2023, com base nas prerrogativas pré-estabelecidas no contrato original e 
na lei n° 8.666/1993, art. 65, inciso ii, alínea “d”.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNtratada: MorEira GodoY coMErcio E sErvicos ltda, cNPJ/Mf 
nº. 15.534.401/0001-07
dotaÇÃo orÇaMENtária:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão/ ParaPaZ)
Elemento de despesa: 3390-39.05 (outros serv. de terceiros – pessoa 
jurídica / Serv. técnicos e profissionais)
fonte de recursos: 0101
ação: 227161
Pi: 22dEMP00496 - 22df4049327 - 21dEf215201 - 1050008815c
valor total: r$ 2.181.004,19
fUNdaMENtaÇÂo lEGal: lei n° 8.666/1993, art. 65, inciso ii, alínea “d”.
data da assiNatUra: 19/09/2022
ordENador rEsPoNsávEl: alberto Henrique teixeira de Barros - Presi-
dente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 854939

diÁria
.

Portaria Nº 246 de 19 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 art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor lE-
aNdro HENriQUE costa Barros, MatrÍcUla N° 5906283/2, inscrito 
sob o cPf N° 914.090.392-34 para realizar o apoio na execução das ações 
do projeto entre elas nos municípios de ananindeua, Benevides, distrito 
de Mosqueiro e santa Bárbara/Pa, no período de 13 a 29 de setembro de 
2022, contabilizando o quantitativo de ½ (meia) diária para cada dia do 
referido período, totalizando 08 (oito) diárias e ½ (meia).
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 854763
Portaria Nº 247 de 19 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 art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 (quatro) diárias para 
desenvolvimento da pauta do empreendedorismo feminino, com base no 
eixo de qualificação profissional, geração de emprego e renda, tendo como 
público alvo as mulheres vítimas de violência doméstica e/ou em situação 
de vulnerabilidade social, conforme distribuição abaixo:
• 02 (duas) diárias e ½ (meia) em favor dos servidores listados abaixo para 
• município de Breves/PA no período de 26 a 28 de setembro de 2022;
• 01 (uma) diária e ½ (meia) em favor dos servidores listados abaixo para 
• município de Soure/PA no período de 29 a 30 de setembro de 2022:

Portaria Nº MatrÍcULa

claudilene souza Maia 5894774/3

Gerson antônio de andrade rayol 5946828

isabella fernanda da ferreira lobo 5922940/2

Mônica tapajós da silva 57218121/5

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 854770

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 897/2022-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. 98 da Lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO, ainda, os termos do Processo n° 2022/118735;
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora oliNda KoGa tEiXEira, identidade funcional 
nº 3255506/1, ocupante do cargo de técnico a, lotada na coordenado-
ria de Gestão de custos, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no perío-
do de 03/11/2022 a 02/12/2022, referente ao triênio de 16/04/2001 a 
15/04/2004.
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: 854488

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 902/2022 - daF/sePLad de 19 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 novembro 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–sEPlad de 25 de Maio de 2022, publicada no doE nº 
34.987, de 30 de Maio de 2022, e ainda,
CONSIDERANDO o processo n° 2022/644568, de 25 de maio 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 31/2022 
- 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 atri-
buições do fiscal deverão ser solicitadas a diretoria de administração e 
finanças 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: 854634

.

.

errata
.

errata de Portaria PUBLicada No doe Nº. 35113 de 13/09/2022
Portaria Nº. 857/2022-daF/sePLad de 06 de seteMBro de 2022
roBErto silva da costa
oNde se LÊ: triÊNio dE 22/04/1998 a 21/04/2001 – (2ª EtaPa)
Leia-se: triÊNio dE 22/04/2004 a 21/04/2007 (1ª EtaPa)

Protocolo: 854483

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 10/2017
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo – 
sEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, travessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 
66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01 e o NÚ-
clEo dE GErENciaMENto do Pará rUral, unidade orçamentária vincu-
lada à secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, 
com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, na travessa apinagés, n.º 
270 – Batista campos – cEP 66033-170, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
07.825.502/0001-09



8  diário oficial Nº 35.121 Terça-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2022

objeto: Prorrogação do termo de cooperação técnica pelo prazo de doze 
meses, a partir da data de 20/09/2022 a 20/09/2023.
 data de assinatura: 16/09/2022
 ordenador: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração – sEPlad

Protocolo: 854641
1º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 15/2017
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo 
– sEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta ci-
dade de Belém, Estado do Pará, travessa do chaco, nº 2350 - Marco - 
cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01 e a 
coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do Pará – coHaB, entidade da 
administração indireta do Estado, com sede nesta cidade, na av. almirante 
Barroso, passagem Gama Malcher nº 361 – souza – cEP – cEP: 66.613-
115 – Belém/Pa, cadastrada com o cNPJ nº 04.887.005/0001-16.
objeto: Prorrogação do termo de cooperação técnica pelo prazo de doze 
meses, a partir da data de 18/09/2022 a 18/09/2023.
data de assinatura: 16/09/2022
ordenador: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração – sEPlad

Protocolo: 854645
2º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 07/2020
Partes: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo – 
sEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, travessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 
66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01 e o iNs-
titUto dE EstUdos dE ProtEsto dE tÍtUlos do Brasil – sEÇÃo 
Pará (iEPtB-Pa), associação dos cartórios de protesto do Pará inscrita no 
cNPJ sob o nº 17.851.311/0001-67,com sede na trav. dom romualdo de 
seixas 1698 – Ed. Zion Business, sala 1301 bairro Umarizal, Belém/Pa, 
cEP: 66055-200.
objeto: Prorrogação do termo de cooperação técnica pelo prazo de doze 
meses, a partir da data de 17/09/2022 a 16/09/2023.
data de assinatura: 16/09/2022
ordenador: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração – sEPlad

Protocolo: 854653

FÉrias
.

Portaria Nº 898/2022-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, ainda, os termos do Processo: 2022/1194770 de 15/09/2022.
rEsolvE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora KEllEN 
cristiNa costa da silva id. funcional nº 57175300/1, ocupante do 
cargo de analista de Gestão Pública B / Gerente, lo tada na coordenadoria 
de Encargos Gerais – cEGE/dsP/sEPlad, no período de 13 de outubro de 
2022 a 11 de novembro de 2022, referente ao período aquisitivo de 27 de 
outubro de 2020 a 26 de outubro de 2021.
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: 854417
Portaria Nº 899/2022-daF/sePLad, de 19 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art.4º da Portaria Nº 128/2022-Gs/sEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 74, §2º, da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNsidEraNdo o Processo nº. 2022/1167002 de 12/09/2022,
rEsolvE:
iNtErroMPEr, a contar de 19/09/2022, por necessidade de serviço, o gozo 
de férias, concedido por intermédio da Portaria Nº 767/2022 – daf/sEPlad 
de 09/08/2022, publicada no doE nº. 35.075 de 11/08/2022, ao servidor 
JosE Maria liMa dos saNtos Porto, id. funcional nº 27227/1, ocupante 
do cargo de técnico B, lotado na consultoria Jurídica – cJUr/sEPlad.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 19 dE 
sEtEMBro dE 2022.
Íris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 854658

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 276/2022-Gs/sePLad de 16 de seteMBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/1168764;

r E s o l v E:
rEvoGar, a contar de 30/09/2022, a cessão, para a defensoria Pública 
do Estado do Pará, do servidor silvio darlEY PErEira fErNaNdEs, id. 
funcional nº. 54189105/1, ocupante do cargo de administrador.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 16 dE 
sEtEMBro dE 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 854482
Portaria N° 275/2022-Gs/sePLad de 16 de seteMBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2022/1168764;
r E s o l v E:
rEvoGar, a contar de 30/09/2022, a cessão, para a defensoria Pública do 
Estado do Pará, do servidor MarcUs viNiciUs GoMEs HolaNda, id. fun-
cional nº. 57175989/1, ocupante do cargo de técnico em Gestão Pública.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 16 dE 
sEtEMBro dE 2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 854478
Portaria Nº.274/2022-Gs/sePLad de 16 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 01 
de abril de 2022, publicado no doE nº 34.918 de 01 de abril de 2022, e
coNsidEraNdo os termos do item 8 do regulamento do concurso “olhar 
de Servidor” – 3ª edição;
r E s o l v E:
 art. 1° - designar os servidores abaixo relacionados, para constituírem 
comissão técnica do concurso “olhar de servidor”, que tem como temá-
tica “cenas do Pará”.
Presidente:
aluizio Guedes Miranda - Matrícula: 55208131
Membros:
Bruno Bezerra cecim - Matrícula: 5949319/1
flávia silva araújo - Matrícula: 5950328/3
david Maciel Queiroz - Matrícula: 5963136/1
david teixeira alves - Matrícula: 54191130/5
rogério da silva Uchôa Pinheiro - Matrícula: 594585/6
fernanda Maria dias de almeida Pinheiro - Matrícula: 6402877/1
rosivaldo almeida e silva - Matrícula: 5520876/7
Marco antônio da silva Nascimento - Matrícula: 5947785/1
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 16 dE 
sEtEMBro dE 2022
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 854849
Portaria N°. 901/2022-daF/sePLad, de 19 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°2022/1133380,
r E s o l v E:
i-EXclUir o adicional de insalubridade – Grau Médio, no percentual de 
10% (dez por cento) ao servidor sEvEriNo JosE silva dos saNtos, id. 
funcional nº 55590290/2, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública 
B, lotado na diretoria de Gestão do Patrimônio, a contar de 02.09.2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 02.09.2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 19 dE 
sEtEMBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 854710

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 900/2022-daF/sePLad, de 19 de seteMBro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da Portaria nº 128/2022-Gs/sEPlad, de 25 
de Maio de 2022, publicada no d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994; 
coNsidEraNdo o Processo PaE nº 2022/1184314, de 14.09.2022.
r E s o l v E:
i – autorizar os servidores daNiEl coUto salGado, id. funcional nº 
57189499/1, ocupante do cargo analista de infraestrutura B, MatEUs GE-
MaQUE MENdEs, id. funcional nº 5946302/1, ocupante do cargo de coor-
denador, a viajarem para o município de Mãe do rio/Pa, no dia 19.09.2022, 
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com o objetivo de realizarem vistoria técnica de convênios fdE nº 
001/2022, no referido município, os quais serão conduzidos pelo servidor 
MicHaEll ÂNGElo dos saNtos dias, id. funcional nº 57173470/1, ocu-
pante do cargo de auxiliar operacional B, todos lotados na secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias. 
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 19 dE 
sEtEMBro dE 2022. 
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 854956

Portaria Nº 343, de 19 de seteMBro de 2022 - dPo
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da segu-
ridade social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2168, de 10/02/2022, 2632, de 19/09/2022 e 
2633, de 19/09/2022.
rEsolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 343, de 19 de seteMBro de 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 
desPesa/sUBGrUPo 

de desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfEsa social
fEBoM

investimentos 1.480.894,48 0,00 0,00 0,00 1.480.894,48
obras e instalações

dEstaQUE rEcEBido 
do(a) fisP

 0341 1.480.894,48 0,00 0,00 0,00 1.480.894,48
PMPa

outras despesas 
correntes 872.537,50 0,00 0,00 0,00 872.537,50

despesas ordinárias
 0101 872.537,50 0,00 0,00 0,00 872.537,50

sEaP
outras despesas 

correntes 2.585.500,00 0,00 0,00 0,00 2.585.500,00

despesas ordinárias
 0101 2.585.500,00 0,00 0,00 0,00 2.585.500,00

GEstÃo
fiNaNPrEv

Pessoal e Encargos 
sociais 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

folha de Pessoal
 0254 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

sPsM/Pa
Pessoal e Encargos 

sociais 25.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 145.000.000,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEBida 

do(a) fiNaNPrEv
 0290 25.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 145.000.000,00

iNfra-EstrUtUra E 
traNsPortE

sEtraN
investimentos 592.284,12 0,00 0,00 0,00 592.284,12

obras e instalações
 0324 592.284,12 0,00 0,00 0,00 592.284,12

PolÍtica social
HEMoPa

outras despesas 
correntes 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

despesas ordinárias
dEstaQUE rEcEBido 

do(a) fEs
 0103 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

PolÍtica sÓcio-cUl-
tUral

fUNdEB - sEdUc
Pessoal e Encargos 

sociais 135.611.575,00 135.611.575,00 135.611.575,00 0,00 406.834.725,00

folha de Pessoal
ProvisÃo rEcEBida 

do(a) sEdUc
 0143 135.611.575,00 135.611.575,00 135.611.575,00 0,00 406.834.725,00

sEEl
outras despesas 

correntes 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

despesas ordinárias
 0101 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

roGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

HEMoPa

dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0103 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Educação Básica 122.859.502,00 122.859.502,00 122.859.503,00 0,00 368.578.507,00

fUNdEB - sEdUc

ProvisÃo 
rEcEBida do(a) 

sEdUc

 0143 122.859.502,00 122.859.502,00 122.859.503,00 0,00 368.578.507,00

Esporte e lazer 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

sEEl

 0101 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

infraestrutura e 
logística 592.284,12 0,00 0,00 0,00 592.284,12

sEtraN

 0324 592.284,12 0,00 0,00 0,00 592.284,12

Manutenção da 
Gestão 12.752.073,00 12.752.073,00 12.752.072,00 0,00 38.256.218,00

fUNdEB - sEdUc

ProvisÃo 
rEcEBida do(a) 

sEdUc

 0143 12.752.073,00 12.752.073,00 12.752.072,00 0,00 38.256.218,00

Previdência 
Estadual 80.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 200.000.000,00

fiNaNPrEv

 0254 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

sPsM/Pa

ProvisÃo 
rEcEBida do(a) 

fiNaNPrEv

 0290 25.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 145.000.000,00

segurança Pública 4.938.931,98 0,00 0,00 0,00 4.938.931,98

fEBoM

dEstaQUE rEcE-
Bido do(a) fisP

 0341 1.480.894,48 0,00 0,00 0,00 1.480.894,48

PMPa

 0101 872.537,50 0,00 0,00 0,00 872.537,50

sEaP

 0101 2.585.500,00 0,00 0,00 0,00 2.585.500,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - 

rEcUrsos 
ordiNarios                                         

4.258.037,50 0,00 0,00 0,00 4.258.037,50

0103 - fEs 
- recursos 
ordinários

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
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0143 - fundo 
de Manut. e 
desenv. da 
Ed. Básica e 

valorização dos 
Profissionais 
de Educação 
- fUNdEB 
retorno

135.611.575,00 135.611.575,00 135.611.575,00 0,00 406.834.725,00

0254 - recursos 
Próprios 
do fundo 

financeiro da 
Previdência do 
Estado do Pará 
- sErvidor

55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

0290 - recursos 
do sistema de 
Proteção social 
dos Militares

25.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 145.000.000,00

0324 - royaltie 
Mineral 592.284,12 0,00 0,00 0,00 592.284,12

0341 - recursos 
Próprios do 
fundo de 

investimento 
de segurança 

Pública

1.480.894,48 0,00 0,00 0,00 1.480.894,48

total 224.942.791,10 195.611.575,00 195.611.575,00 0,00 616.165.941,10

Portaria Nº 344, de 19/09/2022 - dPo
o sEcrEtário dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rEsolvE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 305.677,45 (trezentos e cinco Mil, seiscentos e setenta e 
sete reais e Quarenta e cinco centavos), na(s) dotação(ões) da(s) na-
tureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme 
o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da 
forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 295.677,45
782011913115088233 - faPEsPa 0101 339139 10.000,00

total 305.677,45

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319113 295.677,45
782011913115088233 - faPEsPa 0101 339039 10.000,00

total 305.677,45

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

Protocolo: 854963

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:4º
data da assinatura: 18/09/2022
vigência:18/09/2022 a 18/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:042
Exercício: 2018
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cioN- cENtro iNtEGrado dE oNcoloGia ltda-EPP
telefone: (91) 4005-0660
cNPJ n. 04.234.637/0001-01
Endereço: tv rUi BarBosa, nº751 – Bairro: rEdUto
Município Belém/Pa- cEP: 66.053-260
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:3º
data da assinatura: 12/09/2022
vigência:12/09/2022 a 12/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:057
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: Ultra-soNoGrafia E diaGNostico saNtarEM ltda soNi-
MaGEM- diaGNosticos Por iMaGEM.
cNPJ n. .83.353.243/0001-30
Endereço: tr. silvino Pinto, Nº.620, Bairro centro, saNtarEM/Pa, 
cEP:68.005-330,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:3º
data da assinatura:12/09/2022
vigência:12/09/2022 a 12/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:058
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: cENtro dE diaGNostico dE BarcarENa ltda,
cNPJ n. 09.268.313/0001-08,
Endereço: rua lameira Bittencourt, Nº.869 -sl a, Bairro centro, BarcarE-
Na /Pa, cEP:68.445-000
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2021/669669
termo aditivo:3º
data da assinatura: 12/09/2022
vigência:12/09/2022 a 12/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:059
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:fisiotEraPia riBEiro ltda- fisiocENtEr
cNPJ n. 04.890.710/0005-19
Endereço:PsG HUMBErto ParENtE-Nº.1587, Bairro centro, aBaEtEtU-
Ba/Pa, cEP:68.440-000,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:3º
data da assinatura: 12/09/2022
vigência:12/09/2022 a 12/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:062
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:cENtro dE diaGNostico Por iMaGEM BioiMaGEM ltda- 
BioiMaGEM.
cNPJ n..23.794.230/0001-75
Endereço: Q dEZoito(fl.27) - s/N, Bairro Nova MaraBá, MaraBá/Pa, 
cEP:68.509-270
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:3º
data da assinatura: 12/09/2022
vigência:12/09/2022 a 12/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:063
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: laBoratorio cliNico aMaral , GUErra ltda-ME -laBo-
ratorio aMaral costa,
cNPJ n. 09.372.933/0001-84,
Endereço:av. d. Pedro i - Nº.1141, Bairro centro, aBaEtEtUBa/Pa, 
cEP:68.440-000, 09.372.933/0001-84,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:3º
data da assinatura:10/09/2022
vigência:10/09/2022 a 10/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:067
Exercício: 2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: clÍNica PrÓ-cardÍaco ltda- clÍNica Pro-cardiaco i
cNPJ n..02.428.931/0002-00
Endereço:tv. rui Barbosa - Nº.3074, Bairro: cENtro ,Município: caPaNEMa /Pa,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:3º
data da assinatura: 16/09/2022
vigência:16/09/2022 a 16/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:069
Exercício: 2019
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dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada:HosPital sÃo PaUlo ltda,
cNPJ n. 34.845.396/0001-90
Endereço: av. Barão de araruna - Nº.737, Bairro Promissão iii, ParaGo-
MiNas/Pa, cEP :68.628-300,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:3º
data da assinatura: 17/09/2022
vigência:17/09/2022 a 17/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:070
Exercício:2019
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: laBoratÓrio dr. Edvaldo silvEira ltda- laBoratÓrio 
silvEira & iKEtaNi
cNPJ n. 63.807.473/00001-15
Endereço:tv 3 dE Maio - Nº.1556, Bairro sÃo Bras,BElÉM/Pa, cEP: 
66063-388,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/523431
termo aditivo:2º
data da assinatura: 17/09/2022
vigência:17/09/2022 a 17/09/2023
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência.
contrato:019
Exercício:2020
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339030
contratada:iMPlaNtEMEdic ltda-ME,
cNPJ n. 28.780.586/0001-73
Endereço:Rodovia BR 316, nº.1762, km 1, Ed. Next Off, andar 3º, sala 309, 
tel: 984779985, Bairro: atalaia, Município de ananindeua/Pa, cEP: 67.013-000,
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 818266

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 725 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo, os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1191301 (PaE), de 15/09/2022, que trata sobre desinação de servidor.
rEsolvE:
i – dEsiGNar o servidor Edvaldo de almeida Pinto, matrícula nº 5946380/2, 
ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, lotado no Núcleo regional 
de Marabá, para atuar no gerenciamento do serviço de informação ao 
cidadão - sic, durante impedimento da titular, no período de 06/10/2022 
a 04/11/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854640

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 721 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo, os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1187795 (PAE), de 14/09/2022;
rEsolvE:
i - coNcEdEr à servidora Nadla socorro de souza daibes, matrícula nº 
5834120/3, ocupante do cargo de assistente social, lotada na Procuradoria 
Jurídica, suprimento de fundos no valor total de r$400,00 (quatrocentos 
reais), para atender despesas relativas à passagens e locomoção, o qual 
deverá observar a classificação orçamentária abaixo: 

Programa de trabalho Fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339033 r$400,00

ii – EstaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
20 (vinte) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e, para 
prestação de contas, 05 (cinco) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854518

diÁria
.

Portaria Nº 722 de 19 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 
2022/1200148 (PaE), de 16/09/2022.
rEsolvE:
i – aUtoriZar o servidor thiago de sousa lucio, matrícula nº 5950242/3, 
ocupante do cargo em comissão de secretário de diretoria, a viajar ao 
município de Marabá/PA, no período de 20/09/2022 a 23/09/2022, a fim 
de movimentar, conferir e armazenar o mobiliário do polo do iGEPrEv, no 
referido município.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 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 723 de 19 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 
2022/1187812 (PaE), de 14/09/2022.
rEsolvE:
i – forMaliZar a aUtoriZaÇÃo à servidora Nadla socorro de souza 
daibes, matrícula nº 5834120/3, ocupante do cargo de assistente social, 
lotada na Procuradoria Jurídica, a viajar aos municípios de santarém/Pa e 
Juruti/PA, no período de 18/09/2022 a 24/09/2022, a fim de realizar dili-
gências relativas a Processos de recuperação de crédito.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis 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, 19 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 724 de 19 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 
2022/1164118 (PaE), de 09/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rEsolvE:
i – aUtoriZar as servidoras abaixo relacionadas, a viajarem a cidade 
do rio de Janeiro/rJ, no período de 24/09/2022 a 28/09/2022, a fim de 
participarem do seminário: “vícios e Erros Grosseiros na aplicação da Nova 
lei de licitações – como evitar, quando sanear e como resolver, a partir de 
precedentes do tcU”, promovido pela Zênite – informação e consultoria s/a: 

serVidoras MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo
aline di Paula vianna 

lafayette da silva 5950203/4 técnico Previdenciário a coordenadoria de administração 
e serviços

thanyele de Mesquita faria 5962960/1 coordenador coordenadoria de administração 
e serviços

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias às servidoras citadas acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854639

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 720 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 
2022/1186798 (PaE), de 14/09/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias.
rEsolvE:
 i - traNsfErir o período de gozo de férias da servidora ana carolina 
Henriques santalices Britto, matrícula nº 5958170/1, ocupante do cargo em 
comissão de coordenador, lotada na coordenadoria de desenvolvimento 
de Pessoas, de 12/09/2022 a 21/09/2022 para 26/12/2022 a 04/01/2023, 
concedido por meio da Portaria N° 071/2022, de 10/02/2022, publicada 
no doE n° 34.863, de 11/02/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854516
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oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Por editaL
Processo: 2022/874757. Pelo presente edital NotificaMos a senhora Es-
tElita PiNHEiro da silva, Matrícula nº 239976/1, aposentada no cargo 
de Professor ad-1, lotada na secretaria Estado de Educação - sEdUc, que 
o tribunal de contas do Estado do Pará, através do ofício n° 202202883/
sEGEr-tcE, por ocasião da análise do seu processo de inativação, para 
fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência acatou a re-
visão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual 
do adicional por tempo de serviço, de 60% (sessenta por cento) para 
35% (trinta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivocadamente 
utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu 
afastamento para aguardar a aposentadoria, em 02/03/2008. Prazo para 
comparecimento e/ou manifestação perante este instituto: 15 dias, a con-
tar desta publicação.
Belém, 19 de setembro de 2022.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854876
Portaria Nº 730 de 19 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 administra-
ção e serviços, que dispõe sobre a substituição de fiscal de contrato, nos 
autos do Processo Administrativo Eletrônico nº 2018/4965, de 05/01/2018;
rEsolvE:
i – sUBstitUir na Portaria Nº 361/2020, de 16 de outubro de 2020, 
publicada no doE nº 34.379, de 20/10/2020, referente ao Processo 
administrativo Eletrônico n° 2018/4965, como fiscal do contrato 
Administrativo firmado com a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 
– cosaNPa, cNPJ nº 04.945.341/0001-90, que tem como objeto o 
fornecimento de água ao Estado do Pará, servindo a este instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, através da Matrícula nº 668534, 
o servidor Jozias farias Pereira, matrícula nº 808412/2, ocupante do 
cargo de técnico de administração e finanças, lotado na coordenadoria 
de orçamento e finanças, pela servidora sara tatiane da silva alves, 
matrícula nº 5962961/1, ocupante do cargo em comissão de secretária de 
conselho, lotada 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 autorida-
de competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854916
Portaria Nº 726 de 19 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 a contratação da empresa especializada aGENda assEs-
soria, PlaNEJaMENto E iNforMática – ltda, visando à análise de con-
formidade nos benefícios dos servidores inativos e pensionistas vinculados 
a este instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv/Pa 
e nos benefícios de reservas, reformas e pensões militares do sistema de 
Proteção Social dos Militares do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de sempre buscar a evolução da Gestão 
Previdenciária com plena capacidade administrativa e financeira;
coNsidEraNdo os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/619105 (PaE), de, 19/05/2022, o qual determina a instituição de 
Grupo de trabalho, a fim de realizar a análise, fundamentação e execução 
das ações contidas nos relatórios fornecidos pela empresa de auditoria 
contratada, além de designar os servidores para compor o mesmo, no âm-
bito deste Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV;
coNsidEraNdo os termos da Portaria N° 378/2022, de 24 de maio de 2022, 
publicada no doE n° 34.982, de 25/05/2022, que trata sobre a constituição do 
Grupo de Trabalho e designação dos membros partícipes do mesmo;
coNsidEraNdo, ainda, o despacho do Presidente deste instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv, no dia 15/09/2022, 
através do Processo administrativo Eletrônico n° 2022/619105, que dispõe 
sobre a prorrogação, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para conclusão dos 
trabalhos e substituição dos Membros do Grupo de Trabalho;
rEsolvE:
i – sUBstitUir, na Portaria N° 378/2022, de 24 de maio de 2022, 
publicada no doE n° 34.982, de 25/08/2022, como Membros do Grupo 
de trabalho, responsável pela realização da análise, fundamentação e 
execução das ações contidas nos relatórios fornecidos pela empresa de 
auditoria contratada, os servidores: amanda Nobre alayon Mescouto 
da silva, matrícula nº 5923190/4, ocupante da função de técnico 
Previdenciário A, lotada na Coordenadoria de Concessão de Benefícios; 
diogo Pereira santana, matrícula nº 5921431/2, ocupante do cargo de 
técnico de administração e finanças, lotado na coordenadoria de concessão 
de Benefícios; Herivelto Luiz Mendes de Sousa, matrícula nº 5956732/1, 
ocupante da função de técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria 

de concessão de Benefícios e luísa Porto da silva de oliveira, matrícula nº 
5889141/3, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a/coordenadora, 
lotada na coordenadoria de cadastro e Habilitação, pelos servidores: 
Bianca da costa Monteiro, matrícula n° 5931146/2, ocupante da função 
de técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria de concessão de 
Benefícios; Enilson Rocha Pereira, matrícula n° 5948931/1, ocupante do 
cargo de técnico Previdenciário a, lotado na coordenadoria de concessão 
de Benefícios; Maria Liduina Bezerra Fernandes, matrícula n° 5649978/2, 
ocupante da função de técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria 
de concessão de Benefícios e Paulo sérgio Martins costa, matrícula n° 
57197270/2, ocupante do cargo de ten. cel – BM/coordenador, lotado na 
coordenadoria de Proteção social dos Militares – reserva e reforma.
ii – ProrroGar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a vigência do Grupo de 
trabalho, contados da entrada em vigor desta Portaria, para a conclusão 
dos trabalhos.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 23 de agosto de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854669
Portaria Nº 727 de 19 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 decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração Direta, Autarquias e Fundações Públicas;
coNsidEraNdo ainda os termos do Processo administrativo Eletrônico 
nº 2022/1182966 (PaE), de 14/09/2022, que dispõe sobre concessão de 
férias fracionadas a servidor.
rEsolvE:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
05/10/2022 a 14/10/2022 e 14/07/2023 a 02/08/2023, ao servidor syllas 
azevedo Monteiro, matricula n° 5948961/1, ocupante do cargo de técnico 
Previdenciário a, lotado na coordenadoria de concessão de Benefícios, re-
ferente ao período aquisitivo 07/05/2021 a 06/05/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 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 728 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 
2022/1197894 (PaE), de 16/09/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias.
rEsolvE:
 i - traNsfErir o período de gozo de férias da servidora luzia da Poça sousa, 
matrícula nº 5948376/1, ocupante do cargo de técnica Previdenciária B, 
lotada no Núcleo de assistência Psicossocial, de 14/10/2022 a 28/10/2022 
para 13/10/2022 a 27/10/2022, concedido por meio da Portaria N° 
217/2022, de 05/04/2022, publicada no doE n° 34.923, de 06/04/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 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 729 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico n° 
2022/1189420 (PaE), de 15/09/2022, que dispõe sobre transferência de 
período de férias.
rEsolvE:
 i – traNsfErir os períodos de gozo de férias do servidor lucas figueiredo 
lima, matrícula nº 5948933/1, ocupante do cargo de técnico Previdenciário 
a, de 02/01/2023 a 11/01/2022 para 12/12/2022 a 21/12/2022, concedido 
por meio da Portaria N° 321/2022, de 06/05/2022, publicada no doE n° 
34.963, de 09/05/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 19 de setembro de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 854768
iNeXiGiBiLidade
inexigibilidade: 006/2022
Processo: 2022/786334
data: 16/09/2022
valor Global: r$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais) 
objeto: o presente contrato tem por objeto a execução da atividade edu-
cacional para a qualificação do trabalho e aprimoramento de 09 (nove) ser-
vidores do iGEPrEv, através da participação no Curso de Pós-Graduação 
MBA em Regimes Próprios de Previdência Social/RPPS, com duração de 
360 (trezentos e sessenta) horas/aulas, com programação para 10 (dez) 
meses, podendo ser concluido em até 18 (dezoito) meses, totalmente na 
modalidade Ead. servidores participantes: Bárbara Bitar de lima Moreira, 
camila Busarello, claudia Helena veiga figueiredo da silva, danilo aragao 
de aragão, francisco Jadir de souza campos Júnior, letícia Magalhães ro-
drigues da cunha, louise Brandão durães, luísa Porto da silva de oliveira 
e raul victor Maia Palha.
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fundamento legal: 
art. 25 da lei 8.666/93. súmula tcU 252. acórdão nº 1964/2012 - se-
gunda cãmara – tcU e Parecer Jurídico nº 082/2022 - ProJUr iGEPrEv.
Unidade Orçamentária: 84201- Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Unidade Gestora: 840201 - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará;
Programa do PPA 2020/2023: - 1508 – Manutenção da Gestão;
Classificação Funcional Programática - 09.128.1508.8887 - Capacitação de 
Agentes Públicos;
fonte de recursos: - 0261000000: recursos Próprios diretamente arreca-
dados pela Administração Indireta;
Nº da Ação: 260020 – Plano Interno (PI): 4120008887C;
Natureza de Despesa: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
razão social: cENtro latiNo aMEricaNo dE EstUdos JUrÍdicos ltda, 
com endereço sito na rua da assembléia, nº 85, centro – cEP: 20.011-
001, rio de Janeiro - rJ, inscrito no cNPJ sob o nº 12.942.180/0001-00, 
neste ato representado por silvia Maria dE castro MartiNs.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Franklin José Neves Contente
ordenador de despesa
iGEPrEv

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Exercício: 2022                                            
Número da inexigibilidade: 006/2022 
Processo: 2022/786334
data: 16/09/2022
ordenador: franklin josé neves contente
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Giussepp Mendes
Presidente do iGEPrEv

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 026/2022
termo de inexigibilidade nº 006/2022
Processo: 2022/786334
vigência: 16/09/2022 a 15/03/2024
Exercício: 2022 a 2024
objeto: o presente contrato tem por objeto a execução da atividade edu-
cacional para a qualificação do trabalho e aprimoramento de 09 (nove) ser-
vidores do iGEPrEv, através da participação no Curso de Pós-Graduação 
MBA em Regimes Próprios de Previdência Social/RPPS, com duração de 
360 (trezentos e sessenta) horas/aulas, com programação para 10 (dez) 
meses, podendo ser concluido em até 18 (dezoito) meses, totalmente na 
modalidade Ead. servidores participantes: Bárbara Bitar de lima Moreira, 
camila Busarello, claudia Helena veiga figueiredo da silva, danilo aragao 
de aragão, francisco Jadir de souza campos Júnior, letícia Magalhães ro-
drigues da cunha, louise Brandão durães, luísa Porto da silva de oliveira 
e raul victor Maia Palha.
o valor global deste contrato administrativo é de r$ 66.600,00 (sessenta 
e seis mil e seiscentos reais).
contratado: cENtro latiNo aMEricaNo dE EstUdos JUrÍdicos ltda, 
com endereço sito na rua da assembléia, nº 85, centro – cEP: 20.011-
001, rio de Janeiro - rJ, inscrito no cNPJ sob o nº 12.942.180/0001-00, 
neste ato representado por silvia Maria dE castro MartiNs.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do igeprev

Protocolo: 854959

eXtrato do 8° terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 020/2020
ata de registro de Preço nº 019/2019 - sUsiPE
Processo: 2020/683099
vigência: 17/09/2022 a 16/09/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato administrativo de prestação de serviços de manutenção predial, 
preventiva e corretiva, visando execução de atividades de manutenção, 
reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, serralhe-
ria, bombas-d’ água, geradores, 2 subestações, telefonia, lógica, pintura 
e cobertura, com o fornecimento de materiais – lote 04 e 06, por mais 12 
(doze) meses, de acordo com o art. 57, inciso ii, da lei nº 8.666/93, sem 
alteração de valor.
• Unidade Orçamentária: 84201 – Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará; 
• Unidade Gestora: 840201 – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará; 
• Programa do PPA 2020/2023: 1508 – Governança Pública; 
• Classificação Funcional Programática: 09.451.1508-7552 – Construção e 
Conservação de Imóveis Públicos Estaduais; 
• Fonte de Recurso: 0261000000 - Recursos Próprios Diretamente Arreca-
dados pela Administração Indireta; 
• Natureza de Despesa: 449039 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
contratado: Mds coNstrUtora E iNcorPoradora ltda-ME, Pessoa 
Jurídica de direto privado, com sede na trav. Magno de araújo, 381 – Bairro: 
Telégrafo sem fio, CEP: 66.113-055, cidade de Belém-Pará inscrita no CNPJ/MF  
nº 02.040.696/0001-05, neste ato representado por MaKraM doUraid said.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do iGEPrEv

eXtrato do 3° terMo aditiVo do coNtrato
contrato administrativo: 021/2020
termo de inexigibilidade: N° 07/2020
Processo: 2020/490245
vigência: 22/09/2022 a 21/09/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato 
administrativo nº 021/2020 pelo período de 12 (doze) meses, com licença 
de acesso a novos produtos da Plataforma fórum de conhecimento Jurídico 
e garantia de acesso aos produtos contratados anteriormente, com decrés-
cimo contratual de 0,27%.
dotação orçamentária:
• Unidade Orçamentária: - 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará; 
• Unidade Gestora: - 840201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará; 
• Programa do PPA 2020/2023: - 1297 – Manutenção da Gestão; 
• Classificação Funcional Programática - 09.122.1297-8338: Operacionali-
zação de Ações Administrativas; 
• Fonte de Recursos: - 0261000000: Recursos Próprios Diretamente Arre-
cadados pela Administração Indireta; 
• Nº da Ação: 232371 – Plano Interno (PI): 4120008338C; 
• Natureza de Despesa: - 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
contratado: Editora fÓrUM ltda, com sede na rua Paulo ribeiro Bastos, 
211 Bairro Jardim atlântico - Belo Horizonte - MG, cEP 31710-430, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 41.769.803/0001-92, neste ato representado por 
Maria aMÉlia corrEa dE MElo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do iGEPrEv

Protocolo: 854961

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2022330002841, de 15 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: iZaltiNo saMPaio da silva.
cPf: 266.428.402-91.
Marca/ModElo: HYUNdai/crEta 16a attitU.
cHassi: 9BHGa811BlP159433.
Portaria Nº 2022330002839, de 15 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: KEUlE ciaNE Batista silva.
cPf: 425.659.952-53.
Marca/ModElo: HoNda/citY PErsoNal.
cHassi: 93HGM6630KZ103438.
Portaria Nº 2022330002840, de 15 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: olivaldo BorralHo MiraNda.
cPf: 190.401.562-04.
Marca/ModElo: rENaUlt/dUstEr 20 d 4X2a.
cHassi: 93YHsr3JaHJ584409.
Portaria Nº 2022330002842, de 16 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: afoNso vitor fErNaNdEs cardoso.
cPf: 375.450.602-10.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sa Xl15livE.
cHassi: 9BrBc9f36l8082787.
Portaria Nº 2022330002845, de 16 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: carlos daMascENo.
cPf: 094.241.212-53.
Marca/ModElo: toYota/Yaris sa Xl15livE.
cHassi: 9BrBc9f33M8114810.
Portaria Nº 2022330002846, de 16 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
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iNtErEssado: Haroldo aNtoNio costa BraBo dE carvalHo.
cPf: 028.888.232-68.
Marca/ModElo: rENaUlt/caPtUr lifE 16 a.
cHassi: 93YrHaMH7MJ446997.
Portaria Nº 2022330002844, de 16 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: Maria da Gloria da silva rosa.
cPf: 016.545.272-20.
Marca/ModElo: fiat/arGo drivE 1.3 Gsr.
cHassi: 9Bd358a47lYJ96646.
Portaria Nº 2022330002843, de 16 de setembro de 2022
Motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
BasE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: NElsoN soUZa JUNior.
cPf: 512.295.362-72.
Marca/ModElo: NissaN/KicKs s drct cvt.
cHassi: 94dfcaP15lB231347.

Protocolo: 854497
torNar seM eFeito a publicação no doe n° 35.117 de 16 de se-
tembro de 2022, protocolo sob nº 853699.

Protocolo: 854561
Portaria Nº 2.055 de 15 de seteMBro de 2022.
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Portaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E s o l v E:
art. 1° dEsiGNar os servidores, alBa NaZarÉ PiNto do carMo, coorde-
nadora fazendaria, com identidade funcional n° 05615658-01, e adrYEN-
NE NUNEs PErEira, secretaria de Gabinete, com identidade funcional n° 
54193872-01, ambos lotados na coordenadoria de Endividamento, para 
atuarem como fiscal titular e substituto, respectivamente ao Contrato nº 
091/2022/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e 
a empresa lEXicoN iNforMática E sErviÇo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 01.113.980.0001-00.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUtiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 854567

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria de reVoGaÇÃo de de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
rEvoGaÇÃo da rEvoGaÇÃoPortaria Nº 2022330002785, de 31 de 
aGosto de 2022Motivo: revogar a Portaria n.º 2022330002177, de 11 
de aBril de 2022, que revogou a Portaria n.º 2021330002273, de 27 
de aBril de 2021, que concedeu a isenção do iPva.BasE lEGal: art. 
3º, inciso XII da Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996; Decreto n. 
2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa n. 04, de 25 
de março de 2015.iNtErEssado: faBio lUciaNo PErEira MEscoUto.
cPf: 675.286.352-00.Marca/ModElo: NissaN/KicKs s cvt.cHassi: 
94dfcaP15JB102131.

Protocolo: 854498

errata
.

Portaria Nº 1635, de 04/08/2022, publicada no doe nº 35.069, 
de 05/08/2022.
onde se lê: 33.90.30-MatErial dE coNsUMo: 1.670,00(mil seiscentos 
e setenta reais)
33.90.39-o.s.t.P.JUrÍdica:230,00(duzentos e trinta reais)
Leia-se: 33.90.30-MatErial dE coNsUMo: 1.900,00(mil e novecentos reais)

Protocolo: 854539

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico Nº 016/2022
Objeto: Aquisição de certificados digitais para pessoas físicas e-cpf tipo A3 
(ICP-BRASIL), pessoa jurídica E-CNPJ tipo A1 (ICP-BRASIL), certificados 
para servidores web (ssl), para atender as necessidades da secretaria de 
Estado da fazenda do Pará – sEfa.
data da abertura: 30/09/2022 - as 10:00 Horas.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida visconde de souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 854725

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 1919 de 02 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiscal 
-a, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do taPaJÓs, 
objetivo de fiscalização de mercadorias que entram no estado, no período 
de 04.09.2022 à 07.09.2022, no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria N º1921 de 02 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor JosE Maria da silva Mafra, nº 0518573401, Mari-
NHEiro flUv.MaQUiNas, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM 
TRANS. DO TAPAJÓS, objetivo de pilotar a lancha em operação de fiscaliza-
ção de mercadorias em trânsito, no período de 04.09.2022 à 07.09.2022, 
no trecho Óbidos - Juruti - oriximiná - Óbidos.
Portaria Nº 2068 de 19 de agosto de 2022 autorizar 4 e 1/2  diá-
rias a servidor MaNoEl aiNEttE saNtos, nº 0514942801, Motorista, 
coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias EM trÂN-
SITO, objetivo de conduzir veículo oficial com servidores, no período de 
19.09.2022 à 23.09.2022, no trecho Belém - acará - Barcarena - vila do 
conde - abaetetuba - Moju - Belém.
Portaria Nº 2067 de 19 de setembro de 2022 autorizar 13 e 1/2  di-
árias ao servidor JosE afoNso dUartE PiNto, nº 0324672801, tEcNico 
i, coord. EXEc dE coNtrolE MErcadoria EM traNs. do  araGUaia, 
objetivo de desenvolver atividade no sPPJ - cErat rEdENÇÃo, no período 
de 21.09.2022 à 04.10.2022, no trecho conceição do araguaia - redenção 
- conceição do araguaia.
Portaria Nº 2070 de 19 de setembro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor HEldEr JaNsEN aBrEU dE JEsUs, nº 0200266302, 
fiscal - c, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias 
EM trÂNsito, objetivo de realizar levantamento de informações e monito-
ramento fiscal, conforme solicitação da CERAT Abaetetuba, no período de 
19.09.2022 à 23.09.2022, no trecho Belém - acará -Barcarena - vila do 
conde - abaetetuba - Mojú - Belém.
Portaria Nº 2069 de 19 de setembro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor rUi GUilHErME tavErNard NEvEs, nº 0512894301, 
fiscal -c, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias 
EM trÂNsito, objetivo de realizar levantamento de informações e moni-
toramento fiscal, conforme solicitação da CERAT ABAETETUBA, no período 
de 19.09.2022 à 23.09.2022, no trecho Belém -acará -Barcarena - vila do 
conde - abaetetuba - Moju - Belém.
Portaria Nº 2064 de 19 de setembro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor sEBastiao frEitas dE liMa, nº 0543698201, Moto-
rista faZENdário, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MEr-
CADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir veículo oficial com servi-
dores. , no período de 19.09.2022 à 23.09.2022, no trecho Belém - acará 
- Barcarena - vila do conde - abaetetuba - Mojú - Belém.
Portaria Nº 2065 de 19 de setembro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor Marivaldo GUiMaraEs dE liMa, nº 0512832301, 
fiscal -c, coordENaÇÃo EXEcUtiva dE coNtrolE dE MErcadorias 
EM trÂNsito, objetivo de levantamento de informações e monitora-
mento fiscal, conforme solicitação da CERAT ABAETETUBA, no período de 
19.09.2022 à 23.09.2022, no trecho Belém - acará - Barcarena - vila do 
conde - abaetetuba - Moju - Belém.
Portaria Nº 2066 de 19 de setembro de 2022 autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidora lUcia dE fatiMa BoZi, nº 0510624901, fiscal -c, 
UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNtrolE dE MErc.trÂNsito da GraN-
dE BElÉM, objetivo de realizar levantamento de informações e monitora-
mento fiscal, conforme solicitação da CERAT ABAETETUBA, no período de 
19.09.2022 à 23.09.2022, no trecho Belém - acará - Barcarena - vila do 
conde - abaetetuba - Mojú - Belém.
Portaria Nº 2070 de 19 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor Marco aNtoNio sErra MoNtEiro, nº 0556007101, 
Motorista faZENdário, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./
NÃo triB.dE saNtarÉM, objetivo de conduzir veículo, no período de 
20.09.2022 à 23.09.2022, no trecho santarém - itaituba - santarém.
Portaria Nº 2071 de 16 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  
diárias ao servidor WilsoN dE olivEira lEao, nº 0557003401, aUditor 
-c, coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.triB./NÃo triB.dE saNtarÉM, 
objetivo de realizar serviços de fiscalização, entrega de notificações fiscais 
e verificação in loco, no período de 20.09.2022 à 23.09.2022, no trecho 
santarém - itaituba - santarém.
Portaria Nº 2072 de 19 de setembro de 2022 autorizar 1/2 diária 
ao servidor arliNdo BarBosa da silva, nº 0005005901,  Motorista 
faZENdário, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM traNs.dE 
caraJás, objetivo de conduzir veículo e escoltar maquinário apreendido na 
UEcoMt são Geraldo para a cEcoMt caraJás, no período de 11.09.2022, 
no trecho Marabá - são Geraldo do araguaia - Marabá.
Portaria Nº 2073 de 19 de setembro de 2022 autorizar 3 e 1/2  di-
árias ao servidor cHarlEs WilliaMs MaGalHaEs fErrEira dE soUZa, 
nº 0588714301, aUditor -B, coordENaÇÃo EXEc. EsPEcial dE adM.
TRIB. DE SUBST. TRIBUTÁRIA, com o objetivo de realizar verificação de 
estoque de empresa de combustível com inscrição provisória, no período 
de 27.09.2022 à 30.09.2022, no trecho Belém - santarém - Belém.
Portaria Nº de 2046 de 15 de setembro de 2022autorizar 4 e 1/2  
diárias ao servidor JosE Maria da silva Mafra, nº 0518573401, Mari-
NHEiro flUv.MaQUiNas, coord. EXEc. dE coNtrolE MErcadoria EM 
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traNs. da BasE caNdirÚ, objetivo de conduzir embarcação para manu-
tenção corretiva em santarém e devido acompanhamento dos serviços e 
posterior retorno a Óbidos, no período de 14.09.2022  à 18.09.2022, no 
trecho Óbidos - santarém - Óbidos.

Protocolo: 854607

.

.

oUtras MatÉrias
.

 atos do triBUNaL adMiNistratiVo 
de recUrsos FaZeNdÁrios- tarF

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a secretaria Geral torna pública as datas de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
sEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 28/09/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19627, aiNf nº 
092017510001352-0, contribuinte vacariN & GUGEl Boi d’oUro ltda, 
insc. Estadual nº. 15382935-4, advogado: alfrEdo alvEs rodriGUEs 
JUNior, oaB/Pa-24225.
Em 28/09/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19105, aiNf nº 
032017510020074-3, contribuinte iBQ - iNdUstrias QUiMicas s/a, 
insc. Estadual nº. 15293264-0, advogado: rosE MairiE HEidEMaNN, 
oaB/Pr-61283.
Em 28/09/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 19457, aiNf nº 
032019510000482-5, contribuinte iBQ - iNdUstrias QUiMicas s/a, 
insc. Estadual nº. 15293264-0, advogado: livia alMEida carvalHo, 
oaB/Pa-28678.
Em 28/09/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19859, aiNf nº 
352022510000278-5, contribuinte coNstrUHaB coNstrUtora civil E 
iNcorPoradora ltda, insc. Estadual nº. 15605640-2.
Em 03/10/2022, às 09:30h, rEcUrso volUNtário n.º 18961, aiNf 
nº 172016510000275-5, contribuinte italUX PNEUs E acUMUladorEs 
ltda, cNPJ nº. 02.436.829/0001-67, advogado: sErGio fiUZa dE M 
MENdEs filHo, oaB/Pa-13339.
Em 03/10/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19253, aiNf nº 
012021510000264-5, contribuinte traNscol traNsPortEs E loGisti-
ca ltda, insc. Estadual nº. 15446020-6.
Em 03/10/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19545, aiNf nº 
052021510000014-0, contribuinte MaraJo HoME cENtEr coMErcio E 
sErvicos ltda, insc. Estadual nº. 15411885-0.
Em 03/10/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19547, aiNf nº 
052021510000013-2, contribuinte MaraJo HoME cENtEr coMErcio E 
sErvicos ltda, insc. Estadual nº. 15411885-0.
Em 03/10/2022, às 09:30h, rEcUrso dE ofÍcio n.º 19819, ProcEsso 
n. 272022730000584-3/aiNf nº 012017510000798-9, contribuinte coM-
PaNHia dE saNEaMENto do Pará , insc. Estadual nº. 15074998-8.
acÓrdÃos
triBUNaL PLeNo
acÓrdÃo N. 807 – PlENo.rEcUrso N. 344 – dE rEcoNsidEraÇÃo 
(aiNf N. 032017510001030-8). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos 
viEira dE Barros. EMENta: icMs. difErENcial dE alÍQUotas. BEM 
dEstiNado a coNsUMidor fiNal. lEi 8.315/2015. solidariEdadE. 1. 
a empresa que adquira mercadorias ou serviços, em outra unidade federa-
da, com carga tributária correspondente à aplicação de alíquota interesta-
dual, destinando-os ao ativo permanente, uso ou consumo, deve recolher 
o difal na forma da lei 8.315/2015. 2. deixar de recolher icMs diferencial 
de alíquotas na operação de aquisição de bem de outra unidade da federação 
destinada a consumidor final, constitui por solidariedade infração à legislação 
tributária e sujeita o destinatário às cominações legalmente determinadas. 3. 
recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo 
do dia: 02/09/2022. data do acÓrdÃo: 02/09/2022.
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acórdão n. 8568 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19579 - dE ofÍcio (ProcEsso/
aiNf N. 042016510003725-3). coNsElHEiro rElator: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENta: icMs. difErENcial dE alÍQUotas. traNsfE-
rÊNcia ENtrE EstaBElEciMENtos do MEsMo titUlar. iMProcEdÊN-
cia do laNÇaMENto. 1. deve ser mantida a decisão de primeira ins-
tância que declara a improcedência do lançamento tributário formalizado 
para cobrança do icMs diferencial de alíquotas, quando comprovado que 
a operação interestadual refere-se à transferência de bens entre estabele-
cimentos do mesmo titular. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 05/09/2022. data do acÓr-
dÃo: 09/09/2022.
acórdão n. 8567 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19303 - dE ofÍcio (ProcEsso/
aiNf N. 042016510003725-3). coNsElHEiro rElator: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENta: icMs. difErENcial dE alÍQUota. PaGaMENto. 
INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Deve ser confirmada a decisão singu-
lar que decide pela improcedência de parte do aiNf quando, apoiada em 
diligência fiscal e observada a prova dos autos, reconhece o pagamento 
dos créditos tributários realizados em momento oportuno e em total obser-
vância à legislação vigente. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 05/09/2022. data do acÓr-
dÃo: 09/09/2022.
acórdão n. 8566 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19259 - dE ofÍcio (ProcEsso/
aiNf N. 042016510000079-1). coNsElHEiro rElator: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENta: icMs. oPEraÇÃo iNtErEstadUal. difErENcial 
DE ALÍQUOTAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Deve ser confirmada a decisão singu-
lar que decide pela improcedência de parte do aiNf quando, das diligências 
fiscais e das provas dos autos, restar comprovado que as mercadorias 

oriundas de outra unidade da federação foram adquiridas e destinadas 
à comercialização não estando sujeitas à sistemática do diferencial de 
alíquota – difal. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNi-
ME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 05/09/2022. data do acÓrdÃo: 
09/09/2022.
acórdão n. 8565 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19257 - dE ofÍcio (ProcEsso/
aiNf N. 042016510000078-3). coNsElHEiro rElator: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENta: icMs. oPEraÇÃo iNtErEstadUal. difErENcial 
DE ALÍQUOTAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Deve ser confirmada a decisão singu-
lar que decide pela improcedência de parte do aiNf quando, das diligências 
fiscais e das provas dos autos, restar comprovado que as mercadorias 
oriundas de outra unidade da federação foram adquiridas e destinadas 
à comercialização não estando sujeitas à sistemática do diferencial de 
alíquota – difal. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNi-
ME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 05/09/2022. data do acÓrdÃo: 
09/09/2022.
acórdão n. 8564 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19881 - dE ofÍcio (ProcEsso/
aiNf N. 372017510000869-1). coNsElHEiro rElator: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENta: icMs. difal. traNfErÊNcia dE BENs dE MEsMa 
EMPrEsa. 1. Escorreita a decisão que julgou improcedente aiNf que co-
brava icMs diferencial de alíquota quando houve simples deslocamento de 
bens destinados ao ativo permanente entre estabelecimentos da mesma 
titularidade, conforme decisões de tribunais superiores e art. 42, § 3º, 
da lei n. 6.182/1998. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 09/09/2022. data do acÓrdÃo: 
09/09/2022.
acórdão n. 8563 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19811 – volUNtário (ProcEsso 
N. 252020730000698-8). coNsElHEiro rElator: BErNardo dE PaUla 
loBo. EMENta: siMPlEs NacioNal. EXclUsÃo. rEcEita BrUta GloBal 
sUPErior ao liMitE lEGal. 1. deve ser mantida a exclusão de ofício do 
sujeito passivo do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(SIMPLES NACIONAL), conforme Termo de Notificação de Exclusão do Sim-
ples Nacional, face à constatação que, no ano-calendário de 2015, a receita 
bruta global dos estabelecimentos, ultrapassou o limite legal, nos termos 
do artigo 3º, §4º, iii, iv e v, da lei complementar n. 123/2006. 2. recurso 
conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do 
dia: 09/09/2022. data do acÓrdÃo: 09/09/2022.
acórdão n. 8562 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19261 – dE oficio (ProcEsso/
aiNf N. 012017510000353-3). coNsElHEiro rElator: BErNardo dE 
PaUla loBo. EMENta: icMs. oPEraÇÃo NÃo EscritUrada EM livros 
fiscais. NÃo rEcolHiMENto. 1. deve ser mantida a decisão de primei-
ra instância que declara a improcedência do aiNf e exclui a penalidade 
referente a não escrituração, quando a prova dos autos e as respostas 
de diligência demonstram que as operações praticadas pelo contribuinte 
foram escrituradas. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 09/09/2022. data do acÓrdÃo: 
09/09/2022.
acórdão n. 8561 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 19383 – dE ofÍcio (ProcEsso/
aiNf N. 042020510000050-6). coNsElHEiro rElator: NElsoN PaUlo 
siMÕEs NassEr. EMENta: icMs. aNtEciPado Na ENtrada. dEcadÊN-
cia Parcial coNfiGUrada. 1. Nos tributos sujeitos ao regime de lança-
mento por homologação, havendo pagamento parcial antecipado, a deca-
dência do direito de constituir o crédito tributário se rege pelo art. 150, 
§4º, do código tributário Nacional, isto é, o prazo para esse efeito será 
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. 2. deve ser mantida 
a decisão singular que declarou a decadência parcial do crédito tributário, 
quando configurada nos autos a decadência do direito da Fazenda Pública 
Estadual de exigi-lo, nos termos do art. 150, §4º, do código tributário Na-
cional. 3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado 
Na sEssÃo do dia: 09/09/2022. data do acÓrdÃo: 09/09/2022.
acórdão n. 8560 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18850 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000469-0). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. Não há que se falar em nulidade 
do aiNf por erro na capitulação da penalidade quando dele se extrai com 
segurança a pessoa do infrator e o fato imputado. inteligência do artigo 
12, § 2º, da lei n. 6.182/1998. Preliminar afastada por voto de qualidade. 
votos contrários: conselheiros Nelson Paulo simões Nasser e vilson João 
schuber, pelo acolhimento da preliminar. 2. a aplicação da taxa de juros 
e correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da 
lei n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada por 
decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação somente 
poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a lei paraen-
se não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabelecidos para 
a União na recuperação de seus créditos. 3. Não há como se aplicar a cir-
cunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 5.530/1989 
enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma infralegal de 
competência exclusiva. 4. Uma vez que a operação fiscal não se origina 
de renovação de ação fiscal pela anulação de AINF anterior, não há que se 
falar em alteração do critério jurídico pela autoridade lançadora uma vez 
que esta não está vinculada a formas de interpretação de lançamentos 
realizados para contribuintes diferentes. 5. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 6. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de informa-
ções Econômico fiscais - diEf do período. 7. Utilizar crédito indevido, sem 
instrução comprobatória, sujeita o contribuinte à penalidade disposta na 
lei. 8. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
sEssÃo do dia: 31/08/2022. data do acÓrdÃo: 05/09/2022.
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acórdão n. 8559 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18849 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000423-1). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. Não há que se falar em nulidade 
do aiNf por erro na capitulação da penalidade quando dele se extrai com 
segurança a pessoa do infrator e o fato imputado. inteligência do artigo 
12, § 2º, da lei n. 6.182/1998. Preliminar afastada por voto de qualidade. 
votos contrários: conselheiros Nelson Paulo simões Nasser e vilson João 
schuber, pelo acolhimento da preliminar. 2. a aplicação da taxa de juros 
e correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da 
lei n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada por 
decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação somente 
poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a lei paraen-
se não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabelecidos para 
a União na recuperação de seus créditos. 3. Não há como se aplicar a cir-
cunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 5.530/1989 
enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma infralegal de 
competência exclusiva. 4. Uma vez que a operação fiscal não se origina 
de renovação de ação fiscal pela anulação de AINF anterior, não há que se 
falar em alteração do critério jurídico pela autoridade lançadora uma vez 
que esta não está vinculada a formas de interpretação de lançamentos 
realizados para contribuintes diferentes. 5. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 6. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de informa-
ções Econômico fiscais - diEf do período. 7. Utilizar crédito indevido, sem 
instrução comprobatória, sujeita o contribuinte à penalidade disposta na 
lei. 8. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
sEssÃo do dia: 31/08/2022. data do acÓrdÃo: 05/09/2022.
acórdão n. 8558 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18848 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000423-1). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. Não há que se falar em nulidade 
do aiNf por erro na capitulação da penalidade quando dele se extrai com 
segurança a pessoa do infrator e o fato imputado. inteligência do artigo 
12, § 2º, da lei n. 6.182/1998. Preliminar afastada por voto de qualidade. 
votos contrários: conselheiros Nelson Paulo simões Nasser e vilson João 
schuber, pelo acolhimento da preliminar. 2. a aplicação da taxa de juros 
e correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da 
lei n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada 
por decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação 
somente poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a 
lei paraense não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabe-
lecidos para a União na recuperação de seus créditos. 3. Não há como se 
aplicar a circunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 
5.530/1989 enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma 
infralegal de competência exclusiva. 4. Nos aiNfs originados de renovação 
de ação fiscal pela anulação de auto de infração anterior, não há que se 
falar em alteração do critério jurídico do lançamento, nos termos do artigo 
146 do ctN, quando a nova autuação tem o mesmo objeto infracional do 
aiNf paradigma, ou seja, quando para ambos os casos o objetivo é indi-
car a conduta de uso de crédito indevido. 5. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 6. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de infor-
mações Econômico fiscais - diEf do período. 7. Utilizar crédito indevido, 
sem instrução comprobatória, sujeita o contribuinte à penalidade disposta 
na lei. 8. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: voto dE QUalidadE. 
votos coNtrários: conselheiros Nelson Paulo simões Nasser e vilson 
João schuber, pelo conhecimento e provimento do recurso, acatando o 
argumento de alteração do critério jurídico, que implicaria a improcedência 
do aiNf. JUlGado Na sEssÃo do dia: 31/08/2022. data do acÓrdÃo: 
05/09/2022.
acórdão n. 8557 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18847 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000422-3). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. Não há que se falar em nulidade 
do aiNf por erro na capitulação da penalidade quando dele se extrai com 
segurança a pessoa do infrator e o fato imputado. inteligência do artigo 
12, § 2º, da lei n. 6.182/1998. Preliminar afastada por voto de qualidade. 
votos contrários: conselheiros Nelson Paulo simões Nasser e vilson João 
schuber, pelo acolhimento da preliminar. 2. a aplicação da taxa de juros 
e correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da 
lei n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada 
por decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação 
somente poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a 
lei paraense não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabe-
lecidos para a União na recuperação de seus créditos. 3. Não há como se 
aplicar a circunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 
5.530/1989 enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma 
infralegal de competência exclusiva. 4. Nos aiNfs originados de renovação 
de ação fiscal pela anulação de auto de infração anterior, não há que se 
falar em alteração do critério jurídico do lançamento, nos termos do artigo 
146 do ctN, quando a nova autuação tem o mesmo objeto infracional do 
aiNf paradigma, ou seja, quando para ambos os casos o objetivo é indi-
car a conduta de uso de crédito indevido. 5. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 

dos documentos fiscais pertinentes. 6. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de infor-
mações Econômico fiscais - diEf do período. 7. deixar de recolher o icMs 
em virtude de ter o contribuinte utilizado crédito indevido, sem instrução 
comprobatória, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contri-
buinte às penalidades dispostas na lei. 8. recurso conhecido e improvi-
do. dEcisÃo: voto dE QUalidadE.  votos coNtrários: conselheiros 
Nelson Paulo simões Nasser e vilson João schuber, pelo conhecimento 
e provimento do recurso, acatando o argumento de alteração do critério 
jurídico, que implicaria a improcedência do aiNf. JUlGado Na sEssÃo do 
dia: 31/08/2022. data do acÓrdÃo: 05/09/2022.
acórdão n. 8556 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18903 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000550-5). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. a aplicação da taxa de juros e 
correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da lei 
n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada por 
decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação somente 
poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a lei paraen-
se não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabelecidos para 
a União na recuperação de seus créditos. 2. Não há como se aplicar a cir-
cunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 5.530/1989 
enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma infralegal de 
competência exclusiva. 3. Uma vez que a operação fiscal não se origina 
de renovação de ação fiscal pela anulação de AINF anterior, não há que 
se falar em alteração do critério jurídico pela autoridade lançadora, uma 
vez que esta não está vinculada a formas de interpretação de lançamentos 
realizados para contribuintes diferentes. 4. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 5. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de infor-
mações Econômico fiscais - diEf do período. 6. deixar de recolher o icMs 
em virtude de ter o contribuinte utilizado crédito indevido, sem instrução 
comprobatória, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contri-
buinte às penalidades dispostas na lei. 7. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 31/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 05/09/2022.
acórdão n. 8555 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18902 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000546-7). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. a aplicação da taxa de juros e 
correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da lei 
n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada por 
decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação somente 
poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a lei paraen-
se não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabelecidos para 
a União na recuperação de seus créditos. 2. Não há como se aplicar a cir-
cunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 5.530/1989 
enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma infralegal de 
competência exclusiva. 3. Uma vez que a operação fiscal não se origina 
de renovação de ação fiscal pela anulação de AINF anterior, não há que se 
falar em alteração do critério jurídico pela autoridade lançadora uma vez 
que esta não está vinculada a formas de interpretação de lançamentos 
realizados para contribuintes diferentes. 4. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 5. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de infor-
mações Econômico fiscais - diEf do período. 6. deixar de recolher o icMs 
em virtude de ter o contribuinte utilizado crédito indevido, sem instrução 
comprobatória, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contri-
buinte às penalidades dispostas na lei. 7. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME.  JUlGado Na sEssÃo do dia: 31/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 05/09/2022.
acórdão n. 8554 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18900 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000433-9). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. a aplicação da taxa de juros e 
correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da 
lei n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada 
por decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação 
somente poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a 
lei paraense não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabe-
lecidos para a União na recuperação de seus créditos. 2. Não há como se 
aplicar a circunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 
5.530/1989 enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma 
infralegal de competência exclusiva. 3. Nos aiNfs originados de renovação 
de ação fiscal pela anulação de auto de infração anterior, não há que se 
falar em alteração do critério jurídico do lançamento, nos termos do artigo 
146 do ctN, quando a nova autuação tem o mesmo objeto infracional do 
aiNf paradigma, ou seja, quando para ambos os casos o objetivo é indi-
car a conduta de uso de crédito indevido. 4. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 5. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de infor-
mações Econômico fiscais - diEf do período. 6. deixar de recolher o icMs 
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em virtude de ter o contribuinte utilizado crédito indevido, sem instrução 
comprobatória, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contri-
buinte às penalidades dispostas na lei. 7. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: Maioria dE votos. votos coNtrários: conselheiros Ber-
nardo de Paula lobo, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, 
por entender inaplicável a multa, e Nelson Paulo simões Nasser, pelo co-
nhecimento e provimento do recurso, acatando o argumento de alteração 
do critério jurídico, que implicaria a improcedência do aiNf. JUlGado Na 
sEssÃo do dia: 31/08/2022. data do acÓrdÃo: 05/09/2022.
acórdão n. 8553 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18905 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000547-5). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. a aplicação da taxa de juros e 
correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da lei 
n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada por 
decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação somente 
poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a lei paraen-
se não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabelecidos para 
a União na recuperação de seus créditos. 2. Não há como se aplicar a cir-
cunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 5.530/1989 
enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma infralegal de 
competência exclusiva. 3. Uma vez que a operação fiscal não se origina 
de renovação de ação fiscal pela anulação de AINF anterior, não há que 
se falar em alteração do critério jurídico pela autoridade lançadora, uma 
vez que esta não está vinculada a formas de interpretação de lançamentos 
realizados para contribuintes diferentes. 4. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 5. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de informa-
ções Econômico fiscais - diEf do período. 6. Utilizar crédito indevido, sem 
instrução comprobatória, constitui infração à legislação tributária e sujeita 
o contribuinte às penalidades dispostas na lei. 7. recurso conhecido e im-
provido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 31/08/2022. 
data do acÓrdÃo: 05/09/2022.
acórdão n. 8552 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18904 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000551-3). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. a aplicação da taxa de juros e 
correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da 
lei n. 6.182/1998 uma vez que, ainda que haja limitação determinada por 
decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação somente 
poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a lei paraen-
se não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabelecidos para 
a União na recuperação de seus créditos. 2. Não há como se aplicar a cir-
cunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 5.530/1989 
enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma infralegal de 
competência exclusiva. 3. Uma vez que a operação fiscal não se origina 
de renovação de ação fiscal pela anulação de AINF anterior, não há que 
se falar em alteração do critério jurídico pela autoridade lançadora, uma 
vez que esta não está vinculada a formas de interpretação de lançamentos 
realizados para contribuintes diferentes. 4. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 5. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de informa-
ções Econômico fiscais - diEf do período. 6. Utilizar crédito indevido, sem 
instrução comprobatória, constitui infração à legislação tributária e sujeita 
o contribuinte às penalidades dispostas na lei. 7. recurso conhecido e im-
provido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 31/08/2022. 
data do acÓrdÃo: 05/09/2022.
acórdão n. 8551 – 1ª cPJ.rEcUrso N. 18901 - volUNtário (ProcEs-
so/aiNf N. 182020510000434-7). coNsElHEiro rElator: Marcos aU-
GUsto catHariN. EMENta: icMs. UtiliZaÇÃo dE crÉdito iNdEvido. 
crÉdito fiscal sEM coMProvaÇÃo. 1. a aplicação da taxa de juros e 
correção monetária estadual segue os ditames do artigo 6º, ii e iii, da 
lei n. 6.182/1998, uma vez que, ainda que haja limitação determinada 
por decisão no regime de recursos repetitivos pelo stJ, essa limitação 
somente poderá ser verificada quando do pagamento do imposto, pois a 
lei paraense não garante que os acréscimos sejam superiores aos estabe-
lecidos para a União na recuperação de seus créditos. 2. Não há como se 
aplicar a circunstância atenuante prevista no artigo 78-a, i, “c”, da lei n. 
5.530/1989 enquanto tal dispositivo não for regulamentado pela norma 
infralegal de competência exclusiva. 3. Nos aiNfs originados de renovação 
de ação fiscal pela anulação de auto de infração anterior, não há que se 
falar em alteração do critério jurídico do lançamento, nos termos do artigo 
146 do ctN, quando a nova autuação tem o mesmo objeto infracional do 
aiNf paradigma, ou seja, quando para ambos os casos o objetivo é indi-
car a conduta de uso de crédito indevido. 4. compete ao sujeito passivo 
provar a regularidade da declaração de seus créditos fiscais, para efeitos 
do regime não cumulativo de icMs, por meio da guarda e apresentação 
dos documentos fiscais pertinentes. 5. É indevida a utilização de crédito 
fiscal, quando o contribuinte não possui nem traz à autoridade competente 
os documentos que instruíram o crédito exposto na declaração de infor-
mações Econômico fiscais - diEf do período. 6. Utilizar crédito indevido, 
sem instrução comprobatória, constitui infração à legislação tributária e 
sujeita o contribuinte às penalidades dispostas na lei. 7. recurso conhecido 
e improvido. dEcisÃo: Maioria dE votos. votos coNtrários: conse-
lheiros Bernardo de Paula lobo, pelo conhecimento e parcial provimento do 
recurso, por entender inaplicável a multa, e Nelson Paulo simões Nasser, 

pelo conhecimento e provimento do recurso, acatando o argumento de al-
teração do critério jurídico, que implicaria a improcedência do aiNf. JUlGa-
do Na sEssÃo do dia: 31/08/2022. data do acÓrdÃo: 05/09/2022.
sEGUNda cÂMara PErMaNENtE dE JUlGaMENto
acÓrdÃo N. 8468 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19614 – volUNtário (aiNf N. 
372019510000632-4). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro dE 
aZEvEdo. EMENta: icMs. substituição tributária. Não recolhimento. Pro-
cedência. 1. Não caracteriza confisco quando a multa aplicada obedece aos 
ditames legais. 2. deixar de reter e recolher icMs, na qualidade de subs-
tituto tributário, o imposto retido na fonte, sujeita o contribuinte as comi-
nações legais independentemente do imposto devido. 3.recurso voluntário 
conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do 
dia: 24/08/2022. data do acÓrdÃo: 25/08/2022.
acÓrdÃo N. 8467 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19174 – volUNtário (aiNf N. 
042019510000094-7). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro dE 
aZEvEdo. EMENta: icMs. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. NÃo rEcolHi-
MENto. ProcEdÊNcia. 1. se utilizar de regime Especial não concedido, 
comete irregularidade fiscal. 2. Deixar de recolher ICMS antecipação na 
entrada, prevista na legislação, relativo à operação de entrada interesta-
dual de mercadoria para fins de comercialização, constitui infração à le-
gislação tributária estadual e se sujeita às penalidades estabelecidas em 
lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
sEssÃo do dia: 23/08/2022. data do acÓrdÃo: 23/08/2022.
acÓrdÃo N. 8466 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19864 – dE ofÍcio (aiNf N. 
372021510000107-0). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos viEira 
dE Barros. EMENta: icMs. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. ativo NÃo 
rEGUlar. falta dE rEcolHiMENto. MarGEM dE valor aGrEGado. 
EstaBElEciMENto iNdUstrial E cENtro dE distriBUiÇÃo. iMProcE-
dÊNcia. 1. correta a decisão singular que considerou a não aplicabilidade 
da margem de valor agregado de 150% (cento e cinqüenta por cento) 
prevista no §1º do art. 109 do anexo i do ricMs/Pa (anexo ao decreto 
n. 4.676/2001), utilizada pela fiscalização em face da regra de exceção 
disposta no §8º desse mesmo dispositivo, que diz que não se aplica nas 
operações de transferências realizadas pelo estabelecimento industrial, de 
mercadorias de produção própria, para seus centros de distribuição loca-
lizados em território paraense. 2. Verificado nos autos que o contribuinte 
comprova o não cometimento da infração a ele imputada, imperativa a de-
terminação da improcedência do aiNf. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 16/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 16/08/2022.
acÓrdÃo N. 8465 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19862 – dE ofÍcio (aiNf N. 
372021510000162-2). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos viEira 
dE Barros. EMENta: icMs. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. ativo NÃo 
rEGUlar. falta dE rEcolHiMENto. MarGEM dE valor aGrEGado. 
EstaBElEciMENto iNdUstrial E cENtro dE distriBUiÇÃo. iMProcE-
dÊNcia. 1. correta a decisão singular que considerou a não aplicabilidade 
da margem de valor agregado de 150% (cento e cinqüenta por cento) 
prevista no §1º do art. 109 do anexo i do ricMs/Pa (anexo ao decreto 
n. 4.676/2001), utilizada pela fiscalização em face da regra de exceção 
disposta no §8º desse mesmo dispositivo, que diz que não se aplica nas 
operações de transferências realizadas pelo estabelecimento industrial, de 
mercadorias de produção própria, para seus centros de distribuição loca-
lizados em território paraense. 2. Verificado nos autos que o contribuinte 
comprova o não cometimento da infração a ele imputada, imperativa a de-
terminação da improcedência do aiNf. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 16/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 16/08/2022.
acÓrdÃo N. 8464 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19860 – dE ofÍcio (aiNf N. 
372021510000109-6). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos viEira 
dE Barros. EMENta: icMs. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. ativo NÃo 
rEGUlar. falta dE rEcolHiMENto. MarGEM dE valor aGrEGado. 
EstaBElEciMENto iNdUstrial E cENtro dE distriBUiÇÃo. iMProcE-
dÊNcia. 1. correta a decisão singular que considerou a não aplicabilidade 
da margem de valor agregado de 150% (cento e cinqüenta por cento) 
prevista no §1º do art. 109 do anexo i do ricMs/Pa (anexo ao decreto 
n. 4.676/2001), utilizada pela fiscalização em face da regra de exceção 
disposta no §8º desse mesmo dispositivo, que diz que não se aplica nas 
operações de transferências realizadas pelo estabelecimento industrial, de 
mercadorias de produção própria, para seus centros de distribuição loca-
lizados em território paraense. 2. Verificado nos autos que o contribuinte 
comprova o não cometimento da infração a ele imputada, imperativa a de-
terminação da improcedência do aiNf. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 16/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 16/08/2022.
acÓrdÃo N. 8463 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19858 – dE ofÍcio (aiNf N. 
372021510000110-0). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos viEira 
dE Barros. EMENta: icMs. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. ativo NÃo 
rEGUlar. falta dE rEcolHiMENto. MarGEM dE valor aGrEGado. 
EstaBElEciMENto iNdUstrial E cENtro dE distriBUiÇÃo. iMProcE-
dÊNcia. 1. correta a decisão singular que considerou a não aplicabilidade 
da margem de valor agregado de 150% (cento e cinqüenta por cento) 
prevista no §1º do art. 109 do anexo i do ricMs/Pa (anexo ao decreto 
n. 4.676/2001), utilizada pela fiscalização em face da regra de exceção 
disposta no §8º desse mesmo dispositivo, que diz que não se aplica nas 
operações de transferências realizadas pelo estabelecimento industrial, de 
mercadorias de produção própria, para seus centros de distribuição loca-
lizados em território paraense. 2. Verificado nos autos que o contribuinte 
comprova o não cometimento da infração a ele imputada, imperativa a de-
terminação da improcedência do aiNf. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 16/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 16/08/2022.
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acÓrdÃo N. 8462 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19856 – dE ofÍcio (aiNf N. 
372021510000041-3). coNsElHEiro rElator: EMilio carlos viEira 
dE Barros. EMENta: icMs. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. ativo NÃo 
rEGUlar. falta dE rEcolHiMENto. MarGEM dE valor aGrEGado. 
EstaBElEciMENto iNdUstrial E cENtro dE distriBUiÇÃo. iMProcE-
dÊNcia. 1. correta a decisão singular que considerou a não aplicabilidade 
da margem de valor agregado de 150% (cento e cinqüenta por cento) 
prevista no §1º do art. 109 do anexo i do ricMs/Pa (anexo ao decreto 
n. 4.676/2001), utilizada pela fiscalização em face da regra de exceção 
disposta no §8º desse mesmo dispositivo, que diz que não se aplica nas 
operações de transferências realizadas pelo estabelecimento industrial, de 
mercadorias de produção própria, para seus centros de distribuição loca-
lizados em território paraense. 2. Verificado nos autos que o contribuinte 
comprova o não cometimento da infração a ele imputada, imperativa a de-
terminação da improcedência do aiNf. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 16/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 16/08/2022.
acÓrdÃo N. 8461 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19744 – dE ofÍcio (aiNf N. 
352021510003631-3). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da sil-
va. EMENta: icMs. difErENcial dE alÍQUota. ativo NÃo rEGUlar. 
liMiNar EM MaNdado dE sEGUraNÇa. 1. Escorreita a decisão singular 
que declara improcedente o crédito tributário de icMs - diferencial de 
alíquota, em obediência a decisão liminar em Mandado de segurança im-
petrado pelo sujeito passivo que impede a manutenção da situação cadas-
tral do contribuinte como ativo não regular, quando este possuir certidão 
Negativa de débito ou Positiva com efeito de negativa. 2. É indevido o 
Crédito Tributário decorrente de lavratura de Auto de Infração e Notificação 
fiscal emitido após a intimação à fazenda Estadual da decisão judicial que 
impede a manutenção da situação cadastral do contribuinte como ativo 
Não regular quando este possuir certidão Negativa de débito ou Positiva 
com efeito Negativo. 3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂ-
NiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 16/08/2022. data do acÓrdÃo: 
16/08/2022.
acÓrdÃo N. 8460 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19298 – volUNtário (aiNf N. 
012021510000238-6). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da sil-
va. EMENta: icMs. sUBstitUiÇÃo triBUtária coMPlEMENtar. NÃo 
rEcolHiMENto. ProcEdÊNcia. 1. a não retenção e não recolhimento 
complementar do icMs, na condição de substituto tributário na forma que 
manda os artigos 665-a e 665-G do ricMs-Pa, aprovado pelo decreto nº 
4.676/2001, é infração à legislação tributária estadual, sujeitando o infra-
tor às penas dispostas em lei. 2. a aplicação de penalidade nos estritos 
termos legais, pela autoridade lançadora, não atenta contra os princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade. 3. recurso conhecido e improvido. 
dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 16/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 16/08/2022.
acÓrdÃo N. 8459 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19324 – volUNtário (aiNf 
N. 042016510010341-8). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro 
dE aZEvEdo. EMENta: icMs. aNtEciPaÇÃo Na ENtrada. NÃo rEco-
lHiMENto. ProcEdÊNcia. 1. contribuinte que deixar de recolher icMs 
relativo à operação de entrada interestadual de mercadoria para fins de 
comercialização, quando obrigado, constitui infração à legislação tributária 
estadual e sujeita-se às penalidades estabelecidas em lei. 2. recurso co-
nhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 
11/08/2022. data do acÓrdÃo: 11/08/2022.
acÓrdÃo N. 8458 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19434 – dE ofÍcio (aiNf N. 
172020510000117-4). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro dE 
aZEvEdo. EMENta: icMs. sUBstitUiÇÃo triBUtária. NÃo rEcolHi-
MENto. iNcoNsistÊNcia da aPUraÇÃo. iMProcEdÊNcia. 1. Escorreita 
a decisão de 1ª instância que após diligência exclui do crédito tributário 
valores comprovadamente improcedente, quando este, tem como objeto 
fatos geradores e inconsistência na apuração. 2. recurso conhecido e im-
provido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 11/08/2022. 
data do acÓrdÃo: 11/08/2022.
acÓrdÃo N. 8457 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19230 – dE ofÍcio (aiNf N. 
172020510000115-8). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro dE 
aZEvEdo. EMENta: icMs. sUBstitUiÇÃo triBUtária. NÃo rEcolHi-
MENto. iNcoNsistÊNcia da aPUraÇÃo. iMProcEdÊNcia. 1. Escorreita 
a decisão de 1ª instância que após diligência declarou improcedente a au-
tuação, quando este, tem como objeto fatos geradores e inconsistência na 
apuração. 2. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGa-
do Na sEssÃo do dia: 11/08/2022. data do acÓrdÃo: 11/08/2022.
acÓrdÃo N. 8456 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19784 – volUNtário (aiNf 
N. 372020510000853-0). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da 
silva. EMENta: icMs. iNscriÇÃo cadastral sUsPENsa. iMPosto dE-
vido Na ENtrada. ProcEdÊNcia. 1. É dever do contribuinte cumprir 
com suas obrigações acessórias, dentre elas, manter sempre sua inscrição 
estadual regular. 2. deve ser efetuado o recolhimento de icMs, de modo 
antecipado, nos termos do art. 108, §7o, do RICMS-PA, quando verificado 
que o contribuinte encontra-se com sua inscrição estadual suspensa. 3. 
deixar de recolher icMs, estando o contribuinte com inscrição estadual 
suspensa, na entrada do território paraense, constitui infração à legislação 
tributária estadual e sujeita o contribuinte às penalidades estabelecidas em 
lei. 4. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
sEssÃo do dia: 09/08/2022. data do acÓrdÃo: 09/08/2022.
acÓrdÃo N. 8455 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19782 – volUNtário (aiNf 
N. 372020510000832-8). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da 
silva. EMENta: icMs. iNscriÇÃo cadastral sUsPENsa. iMPosto dE-
vido Na ENtrada. ProcEdÊNcia. 1. É dever do contribuinte cumprir 
com suas obrigações acessórias, dentre elas, manter sempre sua inscrição 
estadual regular. 2. deve ser efetuado o recolhimento de icMs, de modo 
antecipado, nos termos do art. 108, §7o, do RICMS-PA, quando verificado 
que o contribuinte encontra-se com sua inscrição estadual suspensa. 3. 

deixar de recolher icMs, estando o contribuinte com inscrição estadual 
suspensa, na entrada do território paraense, constitui infração à legislação 
tributária estadual e sujeita o contribuinte às penalidades estabelecidas em 
lei. 4. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na 
sEssÃo do dia: 09/08/2022. data do acÓrdÃo: 09/08/2022.
acÓrdÃo N. 8454 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19244 – volUNtário (aiNf 
N. 092016510001715-3). coNsElHEiro rElator: BrUNo torrEs dE 
soUZa. EMENta: icMs. difErENcial dE alÍQUota. EMPrEsa dE coNs-
trUÇÃo civil. 1. Equipara-se a contribuinte, para o efeito de cobrança do 
imposto referente ao diferencial de alíquota, as empresas de construção 
civil, que adquira mercadorias ou serviços, em outra unidade federada, 
com carga tributária correspondente à aplicação de alíquota interestadual, 
destinando-os ao ativo permanente, uso ou consumo conforme art. 14 §4º 
do RICMS. 2. Deixar de recolher o diferencial de alíquota do ICMS configura 
infração à legislação tributária estadual e sujeita o infrator à multa fiscal. 
3. recurso conhecido e improvido. dEcisÃo: Maioria dE votos. voto 
contrário: conselheiro Nilson Monteiro de azevedo, pelo conhecimento e 
provimento do recurso. JUlGado Na sEssÃo do dia: 09/08/2022. data 
do acÓrdÃo: 09/08/2022.
acÓrdÃo N. 8453 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 19762 – volUNtário (aiNf N. 
372020510000126-9). coNsElHEiro rElator: JosÉ EdUardo da sil-
va. EMENta: icMs. PrEliMiNar dE NUlidadE Por cErcEaMENto dE 
dEfEsa – rEJEitada. aNtEciPaÇÃo Nas saÍdas. NÃo rEcolHiMENto. 
1. o cerceamento do direito de defesa não se caracteriza quando o contri-
buinte não foi prejudicado em seu direito de defesa. Preliminar rejeitada 
por unanimidade. 2. Não é causa de nulidade o aiNf instruído com a prova 
da infração e com a indicação de todos os elementos essenciais previstos 
no § 1º do art. 12, da lei Estadual n. 6.182/1998. 3. deixar de recolher 
o icMs, no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita à an-
tecipação na saída do território paraense, constitui infração à legislação 
tributária e sujeita o contribuinte à penalidade legalmente prevista. 4. re-
curso conhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo 
do dia: 04/08/2022. data do acÓrdÃo: 04/08/2022.
acÓrdÃo N. 8452 - 2ª cPJ.rEcUrso Nº 17986 – dE ofÍcio (aiNf N. 
042016510003521-8). coNsElHEiro rElator: NilsoN MoNtEiro dE 
aZEvEdo. EMENta: icMs. NÃo rEcolHiMENto. iMProcEdÊNcia. 1. 
Escorreita a decisão de Primeira instância que declara a improcedência 
do aiNf quando a ocorrência e o enquadramento legal da infringência e 
da penalidade estão em desacordo com o fato ocorrido. 2. recurso co-
nhecido e improvido. dEcisÃo: UNÂNiME. JUlGado Na sEssÃo do dia: 
04/08/2022. data do acÓrdÃo: 04/08/2022.

Protocolo: 854440
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201001075 de 19/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006451/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: ricardo augusto a de oliveira – cPf: 790.117.802-72
Marca: cHEv/oNiX PlUs 10tat Pr2 tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001077 de 19/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006480/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: Jacimar Nazareno fernandes leite – cPf: 218.346.602-20
Marca: i/fiat croNos 1.0 flEX. tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005374, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006489/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: Eduardo Jorge Monteiro Pinheiro – cPf: 163.710.462-68
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/coBalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9BGJc69v0HB128070
Portaria n.º202204005376, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006486/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: Jaime Goncalves colaco – cPf: 125.488.042-91
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tat Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0NG118794
Portaria n.º202204005378, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006478/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: lucidalva avelar figueiredo – cPf: 093.614.722-91
Marca/tipo/chassi
NissaN/KicKs activE cvt/Pas/automovel/94dfcaP15NB120300
Portaria n.º202204005380, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006481/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Miqueias de sousa oliveira – cPf: 716.987.952-20
Marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr t a Pr/Pas/automovel/9BGEY76H0PB167591
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Portaria n.º202204005382, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006482/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Marcos da silva Pereira – cPf: 823.555.842-49
Marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/oNiX 1.0Mt lt/Pas/automovel/9BGKs48U0KG458549
Portaria n.º202204005384, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006476/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: Haroldo freire da silva – cPf: 186.207.522-00
Marca/tipo/chassi
vW/virtUs cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ7lP063391
Portaria n.º202204005386, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006484/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: Edinalgo de Morais silva – cPf: 047.929.632-49
Marca/tipo/chassi
vW/Novo voYaGE cl MBv/Pas/automovel/9BWdB45U8Jt016015
Portaria n.º202204005388, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006460/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: valcir Jose da Graca Monteiro – cPf: 265.612.392-53
Marca/tipo/chassi
toYota/Etios sd X 15l Mt/Pas/automovel/9BrB29Bt2J2190882
Portaria n.º202204005390, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006477/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: lazaro Junior Bilby Baima – cPf: 594.415.342-34
Marca/tipo/chassi
i/vW sPacEfoX tl MBv/Pas/automovel/8aWPB45Z0Ja507718
Portaria n.º202204005392, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006499/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: iuri silva Goncalves – cPf: 513.163.662-00
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10Mt lt2/Pas/automovel/9BGEB69a0NG130766
Portaria n.º202204005394, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006394/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: Erivan da silva santos – cPf: 178.296.152-68
Marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX JoY BlacK/Pas/automovel/9BGKd48U0MB249318
Portaria n.º202204005396, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006384/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: leoncio carlos Beirao de Moura – cPf: 011.588.292-80
Marca/tipo/chassi
vW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ6MP025335
Portaria n.º202204005398, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006309/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: alberto lima de sousa – cPf: 056.780.722-34
Marca/tipo/chassi
cHEv/sPiN 18l at PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB124441
Portarias dE rEvoGaÇÃo dE isENÇÃo dE iPva – cat
Portaria n.º202204005372, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300064547/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud. de cat. e transf. de prop. em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qel4i61.
interessado: Gerardo Martins Pereira – cPf: 065.020.083-72
Marca/tipo/chassi
fiat/WEEKENd attractivE/Pas/automovel/9Bd37412fH5096032
Portaria n.º202204005373, de 19/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300064920/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qee6g46
interessado: claudemir de oliveira ribeiro – cPf: 353.771.602-82
Marca/tipo/chassi
toYota/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE6K0400560

Protocolo: 854643

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 886 de 19 de seteMBro de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o chamamento Público nº 007/2022, em andamento nes-
ta secretaria, referente ao gerenciamento do Hospital regional do Baixo 
amazonas – santarém/Pa.
rEsolvE:
Art. 1º - Contituir Comissão Especial, com a finalidade de acompanhar a 
transição de organizações sociais na gestão do Hospital regional do Baixo 
amazonas, no município de santarém/Pa, designando para compor a equi-
pe de transição os seguintes servidores:
i – Gabinete do secretário:
1. Francisco Wellington Santos Ramos, matrícula 5959145/1;
2. de leon Jean freitas, matrícula 5929668/4.
ii – secretaria adjunta de Gestão administrativa – saGa:
3. ingrid Juliana Mourão santa Brígida, matrícula 59467561/3.
iii – divisão de Patrimônio – diPat:
1. Aderlon da Silva Lima, matrícula 5859135/2;
2. Allan Patrick Aquino Silva, matrícula 55207951/1;
3. André Ferreira Gomes, matrícula 54184483/6;
4. Heric Gomes Mourão, matrícula 57225334/5;
5. raimundo Wagner correa silva, matrícula 57197577/1.
iV – almoxarifado:
1. André Augusto Oliveira da Vera Cruz, matrícula 5955996/1;
2. Leonardo Campos Oliveira, matrícula 5945643/3;
3. rivaldo alcântara lobato, matrícula 116033/1.
V – secretaria adjunta de Gestão de Políticas de saúde – saPs:
1. Marie Shinkai Bittencourt, matrícula 5959179/1;
Vi – suporte diPat – materiais cMe:
1. Carolina Magno Baia, matrícula 5959199/1;
2. tatiana cardoso viana de Macêdo, matrícula 5956266/1.
Vi - Grupo de controle e avaliação da Gestão dos Hospitais Metro-
politano e regionais – Gt Hospitais:
1. Brena Mendes de Sousa, matrícula 5958049/2;
2. Elton ferreira de carvalho, matrícula 5958862/1.
Vii – diretoria de Gestão do trabalho e da educação na saúde – dGtes:
1. Luciana Ferreira Minowa, matrícula 57208588/1;
2. Rinaldo Brito Ferreira, matrícula 57195457/1;
3. simone Gabay do Nascimento, matrícula 54194018/2.
Viii – 9º centro regional de saúde:
1. Aline Nair Liberal Cunha, matrícula 5897277/1;
2. Jociney Jo´se Pedroso da Silva Júnior, matrícula 5955697/2;
3. Joselia Cristina Maia Barros, matrícula 5897106/1;
4. Lucinelma Flora de Abreu Mota, matrícula 57190986/1;
5. simara cristina liberal freitas, matrícula 55209538/1.
iX – departamento estadual de assistência Farmacêutica – deaF:
1. antônio Jorge santiago lisboa, matrícula 54194541/1,
2. augusto cesar de souza Batista, matrícula 54192326/1,
3. Edina raquel Meneses silva, matrícula 57197122/1,
4. José Elias Pereira damasceno, matrícula 57198243/1,
5. Márcio Wladimir chaves reis, matrícula 57191098/1,
6. Paula roberta Xavier do rosário, matrícula 595598/1.
art. 2º - fica designado como presidente da comissão Especial de transi-
ção o servidor francisco Wellington santos ramos, matrícula 5959145/1, 
podendo ser substituído pelo servidor de leon Jean freitas, matrícula 
5929668/4, em caso de ausência.
art. 3º - o relatório final deverá ser assinado por 01 (um) servidor de 
cada setor que compõe a comissão, devendo ser entregue em 15 (quinze) 
dias após a transição das oss’s, podendo ser prorrogado uma única vez 
por igual período.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 19 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 854828
Portaria Nº 887 de 19 de seteMBro de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o chamamento Público nº 006/2022, em andamento nes-
ta secretaria, referente ao gerenciamento do Hospital Geral de ipixuna/Pa.
rEsolvE:
Art. 1º - Contituir Comissão Especial, com a finalidade de acompanhar a 
transição de organizações sociais na gestão do Hospital Geral de ipixuna/
Pa, designando para compor a equipe de transição os seguintes servidores:
i – Gabinete do secretário:
1. Narda Carolina Ferreira Carneiro, matrícula 57201976/3;
2. rebecca stephane da costa Gomes, matrícula 55892888/4.
ii – secretaria adjunta de Gestão administrativa – saGa:
2. arthur fernandes dos santos, matrícula 5616775/2.
iii – divisão de Patrimônio – diPat:
1. Creuza dos Santos Melo, matrícula 8400636/2;
2. Marcos Wellington Carvalho Pinheiro, matrícula 54192304/1;
3. Maria Domingas dos Santos Silva, matrícula 57206429/1;
4. Waldevino Guerreiro Formigosa, matrícula 57231678/1;
5. vitor Nazaré Gomes da costa, matrícula 5176689/1.
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iV – almoxarifado:
1. Leonardo Cunha de Miranda, matrícula 55208004/1;
2. renato Martins Neves, matrícula 5917328/4.
V – secretaria adjunta de Gestão de Políticas de saúde – saPs:
2. cyris de Nazaré Pereira, matrícula 5957579/2.
1. Marie Shinkai Bittencourt, matrícula 5959179/1;
Vi – suporte diPat – materiais cMe:
1. Lana do Socorro da Cunha Torres, matrícula 5143853/4;
2. Maria raimunda Pereira da silva, matrícula 5957447/2.
Vi - Grupo de controle e avaliação da Gestão dos Hospitais Metro-
politano e regionais – Gt Hospitais:
1. Cassilene Oliveira da Silva, matrícula 55208470/1;
2. lauro vinícius Wanzeller de Matos, matrícula 55208479.
Vii – departamento estadual de assistência Farmacêutica – deaF.
1. Michelle do socorro Nunes Pinto corrêa, matrícula 54194788/1,
2. rafaela Marques ribeiro, matrícula 5959211/1.
3. tatiana forte chaves Gurjão, matrícula 5961448/1,
4. Zilanda reis da silva, matrícula 54190214/2,
art. 2º - fica designada como presidente da comissão Especial de transi-
ção a servidora Narda carolina ferreira carneiro, matrícula 57201976/3, 
podendo ser substituída pela servidora rebecca stephane da costa Gomes, 
matrícula 55892888/4, em caso de ausência.
art. 3º - o relatório final deverá ser assinado por 01 (um) servidor de 
cada setor que compõe a comissão, devendo ser entregue em 15 (quinze) 
dias após a transição das oss’s, podendo ser prorrogado uma única vez 
por igual período.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 19 de setembro de 2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública.

Protocolo: 854834
Portaria N° 0846 de 19 de seteMBro de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição Estadual,
E coNsidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/1161583.
r E s o l v E:
dEsiGNar, o servidor EMÍlio fErNaNdo dE carvalHo MoraEs NEtto, 
matrícula nº 5832314/2, lotado no 12º cENtro rEGioNal dE saÚdE, 
para responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE divisÃo tÉcNica 
dE cENtro rEGioNal/ das-3, no período de 01.09.2022 a 27.02.2023, 
em substituição a titular HaNdrEssa KarEN araÚJo silva, matrícula nº 
5948103/1, que se encontra em gozo de licença Maternidade.
Portaria N° 0847 de 19 de seteMBro de 2022
o secretário de Estado de saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso v da constituição Estadual,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1177956.
r E s o l v E:
dEsiGNar, sem ônus para a administração Pública, a servidora BrENa 
BENtEs da silva Brasil, matrícula nº 55589912/2, lotada no dEPar-
taMENto dE aUditoria EM saÚdE, para responder pela coordENaÇÃo 
do dEPartaMENto dE aNálisE E sErviÇos – das/ddass, no período 
de 16.09.2022 a 30.09.2022, em substituição ao titular daNiEl aNdrÉ 
liMa loPEs, matrícula nº 54191221/1, que se encontra em gozo de férias 
regulamentares.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE,
GaBiNEtE do sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica, EM 19.09.2022.
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
sEcrEtário dE Estado dE saÚdE PÚBlica.

Protocolo: 854751

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato assisteNciaL Nº 03/2021
Processo Nº 2022/1019368
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração no con-
trato assistencial nº 03/2021, com a supressão no número de leitos Uti 
covid-19 e clínicos covid-19 e alteração do documento descritivo, ora 
anexado. com a supressão dos leitos acima referenciada, a contar de 
09/09/2022, restará totalizado o seguinte quantitativo de leitos contra-
tualizados:
1. a) 20 (vinte) leitos UTI COVID-19;
2. b) 20 (vinte) leitos clínicos covid-19.
data da assiNatUra: 09/09/2022
viGÊNcia: o prazo de vigência permanece inalterado, começando a contar 
a partir do dia 09/09/2022 até o dia 05/10/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8288; Elemento de Despesa: 339039; Fonte de 
Recurso: 0103 / 0149 / 0101 / 0301 / 0303 / 0349/ 0386; Ação: 262750.
valor: r$1.659.996,00
coNtratada: HosPital saNta tErEsiNHa ltda
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica
ordENador dE dEsPEsa: rÔMUlo rodovalHo GoMEs

Protocolo: 854926
1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNtrato N° 89.2020, ce-
LeBrado eNtre a secretaria de estado de saÚde PÚBLica 
e a eMPresa UNidas VeÍcULos esPeciais s/a - Processos 
N°2020/610038 e 2021/1354119.
onde se lê:
cLÁUsULa terceira – do VaLor - com o presente termo aditivo de 
reajuste com o índice iNPc, (0.0621631%- referente a março de 2021), 
o valor de unitário de cada veículo, será reajustado em r$124,32(cento e 
vinte quatro reais e trinta dois centavos), passando para o novo valor de 
R$2.124,32 (Dois mil cento e vinte quatro reais e trinta dois centavos);

*com o reajuste o valor mensal passará para r$50.983,68 (cinquenta mil 
novecentos e oitenta três reais e sessenta oito centavos);
*com o reajuste o contrato passará para r$1.493.708,94 (Um milhão quatro-
centos e noventa e três mil, setecentos e oito reais e noventa quatro centavos);
*O contrato será reajustado em 5,05%;
*A empresa tem direito ao reajuste a partir de março/2021;
*a empresa terá direito diferença do reajuste solicitado, desconsiderado o 
que já foi pago à empresa. a empresa até o mês Maio 2022 tem direito a 
diferença de r$ 40.779,01 (Quarenta mil setecentos e setenta e nove reais 
e um centavo).
Leia-se:
cLÁUsULa terceira – do VaLor - com o presente termo aditivo de 
reajuste com o índice iNPc, (0.0621631%- referente a março de 2021), o 
valor de unitário de cada veículo, será reajustado em r$124,32 (cento e 
vinte quatro reais e trinta e dois centavos), passando para o novo valor de 
R$2.124,32 (Dois mil, cento e vinte quatro reais e trinta e dois centavos);
*com o reajuste o valor mensal passará para r$50.983,68 (cinquenta mil 
novecentos e oitenta três reais e sessenta e oito centavos);
*com o reajuste o contrato passará para r$1.493.706,24 (Um milhão qua-
trocentos e noventa e três mil setecentos e seis reais e vinte e quatro 
centavos);
*O contrato terá reajustado em 5,05%;
*A empresa tem direito ao reajuste a partir de março/2021;
*a empresa terá direito diferença do reajuste solicitado, desconsiderado o 
que já foi pago à empresa. a empresa até o mês Maio 2022 tem direito a 
diferença de r$ 43.762,84 (quarenta e três mil, setecentos e sessenta e 
dois reais e oitenta e quatro centavos).
da ratiFicaÇÃo: Ficam ratiFicadas todas as demais cláusulas e 
condições estabelecidas no 1º ta ao coNtrato N° 89.2020, publicado no 
doE nº 34.996 de 06 de junho de 2022- protocolo 808892, não alteradas 
ou substituídas por este instrumento, cabendo a coNtrataNtE providen-
ciar, por sua conta, a publicação do extrato deste Termo de Rerratificação, 
nos termos da lei.
data da assiNatUra: 19/09/2022
ordenador de despesa: ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros-
secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa.

Protocolo: 854948

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 028/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2022/472253
oBJEto: aquisição de medicamento iloProsta 10 McG/Ml sol. P/ NEBU-
liZaÇÃo por demanda judicial para atender a liminar em favor de E. r. c. r
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17.
coNtratado: oNco Prod distriBUidora dE ProdUtos HosPitala-
rEs E oNcolÓGicos ltda.
cNPJ: 04.307.650/0025-02
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, art. 24, iNciso iv.
valor: r$ 26.694,00 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais).
dotaÇÃo orÇaMENtária: 8288 ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 foN-
tE: 0149001381
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública do Pará

Protocolo: 854579

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 028/
GecoM/sesPa/2022

Nesta data, ratifico o termo de dispensa de licitação n°028 /GEcoM/
sEsPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022
rÔMUlo rodovalHo GoMEs
secretário de Estado de saúde Pública do Pará

Protocolo: 854580

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 034/sesPa/2022

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/sEsPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico srP nº 034/sEsPa/2022, no 
valor total de r$ 8.332.238,00 (oito milhões trezentos e trinta e dois mil e 
duzentos e trinta e oito reais).
oBJEto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da secretaria de Estado de saúde Pública do 
Pará – SESPA, conforme especificação e quantidade descritas no Edital e 
seus anexos.
EMPrEsas vENcEdoras:
oNco Prod dristriBUidora dE ProdUtos HosPitalarEs E oNco-
lÓGicos ltda, cNPJ Nº 04.307.650/0012-98, foi a vencedora dos itEMs 
3, 7 e 8, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 5.922.078,00 
(cinco milhões novecentos e vinte e dois mil e setenta e oito reais).
Elfa MEdicaMENtos s.a, cNPJ Nº 09.053.134/0001-45, foi a vencedo-
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ra dos itEMs 1 e 2, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 
43.250,00 (quarenta e três mil duzentos e cinquenta reais).
cM HosPitalar s.a, cNPJ Nº 12.420.164/0009-04, foi a vencedora do 
itEM 12, pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 1.420.710,00 
(um milhão quatrocentos e vinte mil e setecentos e dez reais).
BaYEr s.a, cNPJ Nº 18.459.628/0097-67, foi a vencedora do itEM 13, 
pelo critério de menor preço, no valor total de r$ 946.200,00 (novecentos 
e quarenta e seis mil e duzentos reais).
valor total do Pregão Eletrônico nº 034/sEsPa/2022: r$ 8.332.238,00 
(oito milhões trezentos e trinta e dois mil e duzentos e trinta e oito reais).
Belém (Pa), 15 de setembro de  2022.
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros
secretário adjunto de Gestão administrativa/sEsPa

Protocolo: 854565

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

14º terMo aditiVo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 03/2019
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/580699
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de valor 
referente à despesa de custeio, em caráter temporário, em conformidade 
com a Portaria Nº 812, de 12 de abril de 2022 que habilita o ente 
portador do cNEs nº 2678756 - Hospital Geral de Bragança (HGB) 
a receber a aplicação de emendas parlamentares para incremento 
temporário de custeio na atenção especializada, conforme proposta nº 
360004537382022-00.
data da assiNatUra: 19/09/2022
valor: r$ 1.000.007,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908878; Elemento de Despesa: 335043; Fon-
te de Recurso: 0149; Ação: 260209.
coNcEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica
coNvENENtE: HosPital GEral dE BraGaNÇa
MaNtENEdora: associaÇÃo vt MEdEiros
ordENador dE dEsPEsa: rÔMUlo rodovalHo GoMEs

Protocolo: 854940

diÁria
.

Portaria N° 4302 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
55590265-1 / sÉrGio JUvENcio MarrUaZ lEitE / 097.055.112-68
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar iNsPEÇÃo 
saNitária Para fiNs dE licENciaMENto 2022 do HosPital rEGioNal 
do BaiXo tocaNtiNs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4303 de 01 de setembro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5949464 / aNavalÉria soUZa cHaGas rodriGUEs / 373.940.372-15
58955181 / sÔNia MarGarEtH da coNcEicao MoraEs / 428.970.172-87
oBJEtivo: rEaliZar visita E sUPErvisÃo tÉcNica Nos MUNÍciPios 
QUE EstÃo soB JUrisdiÇÃo 4º crs: caPaNEMa, tracUatEUa, aUGUs-
to corrEa, PriMavEra, QUatiPUrÚ E oUrÉM. coNsidEraNdo a MEta dE 
PlaNEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do Pará.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4304 de 01 de setembro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571943731 / rosÂNGEla cUNHa dE liMa / 227.952.352-34
oBJEtivo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da caPacitaÇÃo , sUPErvisÃo 
E visita tÉcNica No 4º cENtro rEGioNal dE saÚdE E Nos MUNÍci-
Pios soB JUrisdiÇÃo do MEsMo: caPaNEMa, tracUatEUa, aUGUsto 
corrEa, PriMavEra, QUatiPUrÚ E oUrÉM/Pa, coNsidEraNdo a MEta dE 
PlaNEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do Pará.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4305 de 01 de setembro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57194327 / alEXaNdrE da silva corrEa / 582.631.442-72
oBJEtivo: dar aPoio À EQUiPE do tfd/cErac Na oPEracioNaliZa-
ÇÃo da iNsErÇÃo dos dados No sistEMa siscNrac No 4º crs E Nos 
MUNicÍPios soB JUrisdiÇÃo do MEsMo, coNsidEraNdo a MEta dE Pla-
NEJaMENto dE iMPlEMENtaÇÃo dE tfd/cErac No Estado do Pará.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 4306 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 13 diárias e meia valor: r$ 3.204,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MElGaÇo
PErÍodo: dE 17/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0079189-017 / alBErto loPEs BEGot / 047.719.822-87
oBJEtivo: ParticiPar coMo coordENador EstadUal da raiva - 
cEZ/dcE, Nas aÇÕEs dE caPtUra, coNtrolE E MoNitoraMENto dE 
MorcEGos HEMatÓfaGos dE forMa iNtENsiva, lEvaNdo EM coN-
sidEraÇÃo o PErÍodo lUNar (17/09 a 01/10/2022), Na rEGiÃo das 
ilHas (fUro GraNdE, iNaMBU, liMÃo GraNdE, caMPiNa, iPiraNGa, 
cacUaU E MacHaQUali) do MUNicÍPio dE MElGaÇo - Pa, oNdE EstÃo 
ocorrENdo aGrEssÕEs a HUMaNos E aNiMais, coM oBJEtivo dE 
PrEvENir traNsMissÃo da raiva HUMaNa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4307 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 13 diárias e meia valor: r$ 3.204,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MElGaÇo
PErÍodo: dE 17/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571937811 / adi MarcUs raMos dE olivEira / 424.758.642-49
oBJEtivo: rEaliZar atividadEs PEla coordENaÇÃo EstadUal dE 
ZooNosEs - cEZ/dcE, Nas aÇÕEs dE caPtUra, coNtrolE E MoNito-
raMENto dE MorcEGos HEMatÓfaGos dE forMa iNtENsiva, lEvaN-
do EM coNsidEraÇÃo o PErÍodo lUNar (17/09 a 01/10/2022), Na 
rEGiÃo das ilHas (fUro GraNdE, iNaMBU, liMÃo GraNdE, caMPiNa, 
iPiraNGa, cacUaU E MacHaQUali) do MUNicÍPio dE MElGaÇo - Pa, 
oNdE EstÃo ocorrENdo aGrEssÕEs a HUMaNos E aNiMais, coM oB-
JEtivo dE PrEvENir traNsMissÃo da raiva HUMaNa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4308 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: MaraBá
PErÍodo: dE 25/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541900171 / adriaNa lEal GoMEs da silva / 490.183.532-72
5856863 / MiriaM fraNcisca da coNcEiÇÃo soarEs / 071.559.992-53
oBJEtivo: rEaliZar trEiNaMENtos Nas tÉcNicas dE aPlicaÇÃo E 
lEitUra dE Provas tUBErcUlÍNica (PPd) Para ProfissioNais dE 
saÚdE dos MUNicÍPios da rEGiÃo dos caraJás E rEGiÃo do tUcU-
rUÍ - 11º crs - MaraBá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4309 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 584,68
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo sÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJEtivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE 
itiNEraNtE No MUNicÍPio dE cUrUÇá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4310 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 584,68
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBato frEitas / 823.183.872-49
59551951 / JUliaNa fErrEira carMo / 008.054.492-48
72262611 / Maria das GraÇas loPEs GoNÇalvEs / 043.956.032-20
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE soUZa / 352.418.452-91
5947729 / Marilda dE NaZarE silva BraGa / 687.152.422-34
54185545-2 / MilENa Elias dias / 658.944.802-72
54191802 / NÚBia cristiNa PErEira dE soUZa / 681.443.262-53
oBJEtivo: ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE itiNEraNtE No MUNicÍPio 
dE cUrUÇá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4312 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: MaraBá
PErÍodo: dE 25/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
552083611 / JacKElYNNE Mafra PErEira / 023.350.842-24
oBJEtivo: rEaliZar aPoio adMiNistrativo No trEiNaMENtos Nas 
tÉcNicas dE aPlicaÇÃo E lEitUra dE Provas tUBErcUlÍNica (PPd) 
Para ProfissioNais dE saÚdE dos MUNicÍPios da rEGiÃo dos ca-
raJás E rEGiÃo do tUcUrUÍ - 11º crs - MaraBá.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 4313 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: iritUia
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5908146 / ErMErsoN da silva MoUra / 708.292.092-04
oBJEtivo: coNdUZir as sErvidoras rEGiNa cÉlia Barroso salda-
NHa E roNilda corrEa da GaMa Para rEaliZar a BUsca dE Evi-
dÊNcia dE criaNÇa vaciNada coNtra o saraMPo atravÉs do Mo-
NitoraMENto ráPido dE coBErtUra - Mrc, aÇÃo EMErGENcial dE 
iNtErrUPÇÃo do saraMPo E MaNUtENÇÃo 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° 4314 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: iritUia
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
109096 / rEGiNa cElia Barroso saldaNHa / 061.715.752-91
54185597 / roNilda corrEa da GaMa / 489.389.982-15
oBJEtivo: rEaliZar a BUsca dE EvidÊNcias dE criaNÇas vaciNa-
das coNtra o saraMPo atravÉs do MoNitoraMENto ráPido dE 
coBErtUra 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° 4315 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 584,68
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aviZ / 811.818.252-53
55208016 / clEBsoN cardoso raMos / 589.958.462-91
55586821/1 / dErivaldo da costa dE soUZa / 425.683.902-04
84883 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
oBJEtivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE 
itiNEraNtE No MUNicÍPio dE cUrUÇá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4316 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 584,68
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrUÇá
PErÍodo: dE 23/08/2022 a 26/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571911791 / acaUHaN saldaNHa dE aNdradE / 718.747.712-00
54190962 / adriaNa liMa siQUEira / 692.917.802-00
571907221 / alEssaNdra NasciMENto dE olivEira PErEira / 
575.734.332-04
8062323-1 / alfrEdo JosÉ MoNtEiro dE alMEida / 219.454.972-20
541841802 / cristiNa Maria BarBosa Bordalo / 267.144.002-25
57914805 / cristiNa valÉria olivEira PaMPloNa / 630.632.552-20
120111 / dalva raiMUNda rEis fErrEira coElHo / 105.699.282-49
5155690-1 / fErNaNdo MarcElo BarrEto / 428.133.522-68
5661420-2 / ivEtE MErcÊs fEio BoUlHosa / 178.401.982-87
57194223 / JUlivaNia PaNtoJa da silva / 721.065.732-00
54190948 / KariNE do socorro dos saNtos daMascENo / 
692.067.162-04
59480991 / lilia rodriGUEs dE Paiva / 645.275.732-68
5612667 / Marcia cristiNa dUartE liMa / 426.573.182-15
59574431 / Maria caroliNE Barros dE Matos / 016.885.242-07
51664621 / MarlUci fraNÇa do EsPirito saNto / 237.235.562-72
7262141 / olGa riBEiro dias / 125.458.212-68
5945911 / rENata MacEdo loBato da silva / 480.884.712-49
59554541 / rENatHa aUrora da costa Padilla saNtos / 766.823.902-20
59574552 / saMaNtHa do socorro da GaMa GUiMarÃEs / 734.118.092-72
oBJEtivo: ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE itiNEraNtE No MUNicÍPio 
dE cUrUÇá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4317 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 12/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55207856 / aNa lUisa Estacio Ó dE alMEida / 545.987.292-87
5962933 / daYara dE NaZarE rosa dE carvalHo / 791.386.402-87
5966063 / lUciaNo da costa cavalcaNti / 038.015.807-84
57199336 / Priscila KatiaNE MElo Garcia / 932.506.572-04
oBJEtivo: assEssorar E avaliar as Práticas EdUcativas EM saÚdE a 
fiM dE foMENtar iNforMaÇÕEs soBrE os flUXos dE EstáGio Nas UNi-
dadadEs da sEsPa E ProMovEr UMa rEflEXÃo acErca do EstáGio sU-
PErvisioNado E sUas coNtriBUiÇÕEs Na forMaÇÃo dos discENtEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Portaria N° 4318 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 12/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231682 / roGÉrio araÚJo costa / 684.546.602-59
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar assEs-
soraMENto tÉcNico dE EstáGio sUPErvisioNado E avaliaÇÃo dE 
Práticas EdUcativas EM saÚdE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4319 de 25 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
5596823 / afoNso NaZarENo araUJo da crUZ / 319.719.542-68
oBJEtivo: coNdUZir as sErvidoras liGia caroliNE olivEira car-
NEiro E Maria GorEtE dos saNtos soUZa, EM visita tÉcNica No 
cEo E MoNitorar as EQUiPEs dE saÚdE 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° 4320 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: saNtarÉM
PErÍodo: dE 02/09/2022 a 03/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57193619 / ElaiNE cordEiro fÉliX / 626.539.892-04
5958032 / siMoNE soarEs do laGo / 018.686.203-28
oBJEtivo: rEaliZar visita dE acoMPaNHaMENto Às orGaNiZa-
ÇÕEs sociais QUE irÃo ParticiPar do cHaMaMENto PÚBlico Edital 
007/2022, doE Nº 35.083 dE 19/08/2022 ProcEsso Nº 2021/410245 
No HosPital rEGioNal do BaiXo aMaZoNas dr. WaldEMar PENNa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4321 de 25 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
572125552 / aNa caroliNa GoMEs carNEiro  / 875.279.442-34
47194040 / JEaNNE viNaGrE alcaNtara / 381.160.902-59
oBJEtivo: rEaliZara visita tÉcNica E MoNitoraMENto Na UNidadE Pri-
sioNal do MUNicÍPio E rEUNiÕEs coM EQUiPE dE saÚdE do crs E coM 
GEstorEs MUNiciPais Para tratar dE assUNtos rEfErENtEs a PNaisP.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4322 de 25 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
5945905 / fErNaNdo rosa da costa / 124.036.362-15
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo as tÉcNicas da cEaisP E cEsMad, 
aNa caroliNa E JEaNNE viNaGrE, QUaNdo do MoNitoraMENto Na UNi-
dadE PrisioNal, caPs E rEUNiÕEs coM EQUiPE dE saÚdE do 4ºcrs E coM 
GEstorEs MUNiciPais Para tratar dE assUNtos rEfErENtEs PolÍtica 
NacioNal iNtEGral À saÚdE No sistEMa PrisioNal - PNaisP.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4323 de 25 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
55208015 / lailsoN PatricK caMPos dos saNtos / 689.973.612-87
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs da cEaisP E cEsMad,, fErNaN-
do rosa da costa, aNa caroliNa GoMEs carNEiro E JEaNNE vi-
NaGrE atÉ o MUNicÍPio dE saliNÓPolis/Pa, No PErÍodo dE 26 a 
30/09/2022, oNdE irÃo rEaliZar MoNitoraMENto dE UNidadE Pri-
sioNal E caPs, BEM coMo assUNtos rEfErENtEs a PolÍtica Nacio-
Nal dE iNtEGraÇÃo a saÚdE do sistEMa PrisioNal(PNaisP).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4324 de 25 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MEdicilaNdia
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161770 / ElisENa UcHoa MEdEiros / 304.904.802-68
55208672 / saralENE costa dE soUZa / 032.962.282-09
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oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto do trataMENto dE PaciENtE 
dEsiNtErNado do HosPital GEral PENitENciário E MoNitoraMEN-
to Na rEdE dE atENÇÃo Psicossocial dos MUNicÍPios dE UrUará 
E MEdicilÂNdia.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4325 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 02/09/2022 a 03/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59581341 / JoÃo dE assUNÇÃo Barra JÚNior / 845.895.072-34
54189029-1 / Márcio roNi corrEa liMa / 378.655.362-91
oBJEtivo: rEaliZar visita dE acoMPaNHaMENto JUNto Às orGaNiZa-
ÇÕEs sociais EM cUMPriMENto ao Edital dE cHaMaMENto PÚBlico Nº 
006/2022 ProcEsso Nº 2022/204637 ao HosPital GEral dE iPiXUNa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4326 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 21/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5917836 / dEiZE QUEiroZ MUNiZ / 730.527.012-15
oBJEtivo: EM atENdiMENto ao ProcEsso 2022/1072820, QUE solici-
ta o tÉcNico do dEsaM Para acoMPaNHar visita tÉcNica da EQUi-
PE da cEPa, No NatEa caPaNEMa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4327 de 26 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: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 02/10/2022 a 08/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5938735 / alEX olivEira dos Passos / 629.738.512-20
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar iNsPEÇÃo 
saNitária No HEMoNUclEo dE rEdENÇÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4328 de 26 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: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 02/10/2022 a 08/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5301874/2 / cristiNa GUiMarÃEs olivEira / 425.298.082-87
5418888/3 / EdNEi cHarlEs da crUZ aMador / 645.497.982-20
5957191 / JosUÉ lEitE dos Passos / 020.464.612-07
oBJEtivo: rEaliZar iNsPEÇÃo saNitária No HEMoNUclEo dE rEdENÇÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4329 de 26 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: toME-acU
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5960077 / caio cÉsar MacEdo dE soUZa / 022.382.322-81
55585765-1 / dorilEa dE sENa PaNtoJa salEs / 299.020.372-91
54189931/1 / liliaN YaE Kato  / 446.338.742-68
571947431 / siMÃo saNtaNa PaiXÃo da silva / 775.271.352-04
oBJEtivo: rEaliZar trEiNaMENto tEÓrico E Prático EM Boas Práticas 
dE MaNiPUlaÇÃo do aÇaÍ Para BatEdorEs artEsaNais dE aÇaÍ E rEali-
Zar MoNitoraMENto dE droGarias do MUNicÍPio dE toMÉ-aÇÚ/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4330 de 26 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: toME-acU
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5938735 / alEX olivEira dos Passos / 629.738.512-20
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar trEiNaMEN-
to tEÓrico E Prático EM Boas Práticas dE MaNiPUlaÇÃo do aÇaÍ 
Para BatEdorEs artEsaNais dE aÇaÍ E rEaliZar MoNitoraMENto 
dE droGarias do MUNicÍPio dE toMÉ-aÇÚ/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4331 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da silva faro filHo / 248.263.242-00
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar colEta dE 
áGUa Para o MoNitoraMENto dE MEtais PEsados dE acordo coM o 
tac (tErMo dE aJUstE dE coNdUta) assiNado JUNto ao MiNistÉrio 

PÚBlico do Estado, EM UliaNÓPolis/Pa E rEaliZar sUPErvisÃo E 
oriENtaÇÃo do ProGraMa viGiaGUa aos tÉcNicos dos MUNicÍPios 
dE d. ElisEU/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4332 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59660461 / GlÊNEa rafaEla dE soUZa costa / 530.782.252-91
oBJEtivo: rEaliZar colEta dE áGUa Para o MoNitoraMENto dE ME-
tais PEsados dE acordo coM o tac (tErMo dE aJUstE dE coNdUta) 
assiNado JUNto ao MiNistÉrio PÚBlico do Estado, EM UliaNÓPo-
lis/Pa E rEaliZar sUPErvisÃo E oriENtaÇÃo do ProGraMa viGia-
GUa aos tÉcNicos dos MUNicÍPios dE d. ElisEU/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4333 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57193706 / MaUricio BEZErra dE soUsa / 443.303.912-87
oBJEtivo: dar aPoio Na rEaliZaÇÃo dE colEta dE áGUa Para o 
MoNitoraMENto dE MEtais PEsados dE acordo coM o tac (tErMo 
dE aJUstE dE coNdUta) assiNado JUNto ao MiNistÉrio PÚBlico do 
Estado, EM UliaNÓPolis/Pa E rEaliZar sUPErvisÃo E oriENtaÇÃo do 
ProGraMa viGiaGUa aos tÉcNicos dos MUNicÍPios dE d. ElisEU/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4334 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 24/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541947761 / EtiaNE dE soUZa fErrEira / 670.355.232-00
5722864 / GilsoN MoraEs dos saNtos / 781.338.742-20
58995293 / HiGor riBEiro BorGEs / 015.520.892-66
5529255 / Joao PiNto MoNtEiro JUNior / 167.566.812-49
1044181 / rEGiNaldo rUBENs MEsQUita dE PaUla / 072.387.542-15
oBJEtivo: rEaliZar iNsPEÇÕEs Para fiNs dE licENciaMENto, EM 
iNdÚstria dE faBricaÇÃo dE PalMito dE aÇaiZEiro E faBrica dE 
GElo Nos MUNicÍPios dE BrEvEs E cUrraliNHo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4335 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5966054 / JoilsoN silva da silva / 889.240.842-91
oBJEtivo: rEaliZar sUPErvisÃo No cadastro do sisaGUa aos tÉc-
Nicos dE cacHoEira do arari/ soUrE/Pa, oriENtar soBrE iNsPE-
ÇÃo saNitária Nos PoNtos dE aBastEciMENto dE áGUa rEfErENtE 
ao PlaNo dE aÇÃo aBracE o MaraJÓ, alÉM dE oriENtaÇÕEs QUaNto 
ao PlaNo MUNiciPal dE aÇÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4336 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57193706 / MaUricio BEZErra dE soUsa / 443.303.912-87
oBJEtivo: dar aPoio a sUPErvisÃo No cadastro do sisaGUa aos 
tÉcNicos dE cacHoEira do arari/ soUrE/Pa, oriENtar soBrE iNs-
PEÇÃo saNitária Nos PoNtos dE aBastEciMENto dE áGUa rEfE-
rENtE ao PlaNo dE aÇÃo aBracE o MaraJÓ, alÉM dE oriENtaÇÕEs 
QUaNto ao PlaNo MUNiciPal dE aÇÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4337 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5831490 / froYlaN da silva faro filHo / 248.263.242-00
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar faEr sUPEr-
visÃo No cadastro do sisaGUa aos tÉcNicos dE cacHoEira do 
arari/ soUrE/Pa, oriENtar soBrE iNsPEÇÃo saNitária Nos PoNtos 
dE aBastEciMENto dE áGUa rEfErENtE ao PlaNo dE aÇÃo aBracE o 
MaraJÓ, alÉM dE oriENtaÇÕEs QUaNto ao PlaNo MUNiciPal dE aÇÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros



24  diário oficial Nº 35.121 Terça-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria N° 4338 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0504878-siaPE / GilBErto GoMEs BarBosa / 120.767.752-34
57206326 / soNia Maria liMa da silva / 751.741.622-72
oBJEtivo: rEaliZar iMPlaNtaÇÃo do Posto dE iNforMaÇÃo dE 
triatoMÍNEos No MUNicÍPio dE cUrraliNHo/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4339 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57612802 / JosE alcEBiadEs fUrtado lUstoZa / 021.555.278-45
oBJEtivo: adMiNistrar sUPriMENto dE fUNdos E dar aPoio adMi-
Nistrativo E loGistico Nas atividadEs dE iMPlaNtaÇÃo do Posto 
dE iNforMaÇÃo dE triatoMÍNEos No MUNicÍPio dE cUrraliNHo/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4340 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 24/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5959195 / NilsoN soUsa do NasciMENto / 702.598.192-39
oBJEtivo: dar aPoio tÉcNico aos sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar 
iNsPEÇÕEs Para fiNs dE licENciaMENto, EM iNdÚstria dE faBrica-
ÇÃo dE PalMito dE aÇaiZEiro E faBrica dE GElo Nos MUNicÍPios 
dE BrEvEs E cUrraliNHo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4341 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: altaMira
PErÍodo: dE 03/09/2022 a 04/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59647631 / lUYaNN aNdrE rodriGUEs corrEa / 020.564.322-18
oBJEtivo: rEaliZar rEUNiÃo dE aliNHaMENto soBrE os atENdiMENtos 
voltados ao traNstorNo do EsPEctro aUtisMo (tEa) Na rEGiÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4342 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaracaNa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 01/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo sÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJEtivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE 
itiNErENtE No MUNicÍPio dE MaracaNÃ/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4343 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaracaNa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 01/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBato frEitas / 823.183.872-49
54190534 / lUciaNo dE JEsUs saNtaNa / 768.030.402-59
72262611 / Maria das GraÇas loPEs GoNÇalvEs / 043.956.032-20
54185545-2 / MilENa Elias dias / 658.944.802-72
54191802 / NÚBia cristiNa PErEira dE soUZa / 681.443.262-53
oBJEtivo: ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE itiNErENtE No MUNicÍPio 
dE MaracaNÃ/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4344 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaracaNa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 01/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aviZ / 811.818.252-53
571732741 / cHarlitoN BaNdEira BarBosa / 481.380.532-91
55208016 / clEBsoN cardoso raMos / 589.958.462-91
55586821/1 / dErivaldo da costa dE soUZa / 425.683.902-04
84883 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
oBJEtivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE 
itiNErENtE No MUNicÍPio dE MaracaNÃ/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4345 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários

oriGEM: BElÉM, dEstiNo: MaracaNa
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 01/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190962 / adriaNa liMa siQUEira / 692.917.802-00
571907221 / alEssaNdra NasciMENto dE olivEira PErEira / 
575.734.332-04
8062323-1 / alfrEdo JosÉ MoNtEiro dE alMEida / 219.454.972-20
51215151 / aNGEla Maria riBEiro dias / 302.711.852-87
54184143 / cHrYstiaNE liMa BarBosa / 576.706.842-91
571946771 / clEidE raiol valE / 633.960.412-91
5465710/1 / coNcEiÇÃo do socorro saNtos da crUZ / 263.326.202-34
541841802 / cristiNa Maria BarBosa Bordalo / 267.144.002-25
57914805 / cristiNa valÉria olivEira PaMPloNa / 630.632.552-20
120111 / dalva raiMUNda rEis fErrEira coElHo / 105.699.282-49
5155690-1 / fErNaNdo MarcElo BarrEto / 428.133.522-68
59551951 / JUliaNa fErrEira carMo / 008.054.492-48
57194223 / JUlivaNia PaNtoJa da silva / 721.065.732-00
59480991 / lilia rodriGUEs dE Paiva / 645.275.732-68
59574431 / Maria caroliNE Barros dE Matos / 016.885.242-07
51664621 / MarlUci fraNÇa do EsPirito saNto / 237.235.562-72
7262141 / olGa riBEiro dias / 125.458.212-68
59554541 / rENatHa aUrora da costa Padilla saNtos / 766.823.902-20
59574552 / saMaNtHa do socorro da GaMa GUiMarÃEs / 
734.118.092-72
oBJEtivo: ParticiPar da aÇÃo dE saÚdE itiNErENtE No MUNicÍPio 
dE MaracaNÃ/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4346 de 26 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: GUrUPá
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYris dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJEtivo: iMPlEMENtar E ENtrEGar MatEriais do ProJEto tElEME-
diciNa No MUNicÍPio dE GUrUPá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4347 de 26 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
5964144 / fErNaNda corrEa PiNHEiro / 017.872.292-89
59250501 / GUilHErME NEvEs dE MEsQUita / 003.184.482-03
5955957 / NaYara silva NoNato / 959.162.532-49
oBJEtivo: rEaliZar visita tÉcNica No HosPital GEral dE altaMira 
E rEUNiÃo dE aliNHaMENto tÉcNico coM a sEcrEtaria dE saÚdE dE 
Para discUrsÃo da PlENária da PPi da rEGiÃo do XiNGU.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4349 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 20/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5907510 / MaUro roBErto sastrE loBato / 513.974.472-49
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs a rEaliZar caPacitaÇÃo EM vi-
GilÂNcia das doENÇas dE traNsMissÃo HÍdricas E aliMENtar 
(vE-dtHa) Para os coordENadorEs dE viGilÂNcia E os tÉcNicos 
das UMs/Esf, coNsidEradas sENtiNElas Para o Mdda, faZEr BUs-
ca ativa dos casos iNforMados No iMPrEsso i - MoNitoraMENto 
das doENÇas diarrEicas aGUdas (Mdda) E sUrto das doENÇas dE 
traNsMissÃo aliMENtar (dta), dNc dE 2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4350 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 20/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59595181 / Priscila cristiNa dE soUsa / 000.988.902-71
571907611 / sirlENE dos aNJos Brito / 278.663.272-20
oBJEtivo: rEaliZar caPacitaÇÃo EM viGilÂNcia das doENÇas dE 
traNsMissÃo HÍdricas E aliMENtar (vE-dtHa) Para os coordENa-
dorEs dE viGilÂNcia E os tÉcNicos das UMs/Esf, coNsidEradas 
sENtiNElas Para o Mdda, faZEr BUsca ativa dos casos iNfor-
Mados No iMPrEsso i - MoNitoraMENto das doENÇas diarrEicas 
aGUdas (Mdda) E sUrto das doENÇas dE traNsMissÃo aliMENtar 
(dta), dNc dE 2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4351 de 29 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: saNtarÉM
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
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91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraEs MartiNs / 081.344.132-34
5932444 / Maria cHiara dos saNtos Morais / 012.104.492-00
552085701 / WaldirENE salEs da cUNHa / 015.311.292-18
oBJEtivo: rEaliZar iNsPEÇÃo No HosPital MatErNo iNfaNtil do 
MUNicÍPio dE saNtarÉM, Para fiNs dE avaliaÇÃo das coNdiÇÕEs 
dE EstrUtUra fÍsica coM BasE Nas lEGislaÇÕEs viGENtEs..
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4352 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / larissE MarioNor saNtaNa dE olivEira MENdEs / 
680.348.812-87
oBJEtivo: rEaliZar o acoMPaNHaMENto da ENtrEGa EM cadEia dE 
frio dos iMUNoBiolÓGicos (vaciNas, soros E iMUNoGloBUliNas) E iN-
sUMos (sEriNGas E coNEXos) avaliaÇÃo E MoNitoraMENto da rotiNa 
MENsal, coNforME ProGraMado PEla divisÃo dE iMUNiZaÇÃo/sEsPa E 
rEGUlaMENtaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa NacioNal dE iMUNiZa-
ÇÕEs do MiNistÉrio da saÚdE Na rEdE dE frio dos MUNicÍPios dE ca-
PaNEMa - 4º crs E sÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crs a sEr coNdUZida PElo 
Motorista do straN aNtÔNio JosÉ soUZa sardiNHa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4353 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNtoNio JosÉ soUZa sardiNHa / 330.164.882-72
oBJEtivo: coNdUZir a tÉcNica da divisÃo dE iMUNiZaÇÕEs laris-
sE MarioNor saNtaNa dE olivEira MENdEs a fiM dE rEaliZar o 
acoMPaNHaMENto da ENtrEGa EM cadEia dE frio dos iMUNoBiolÓ-
Gicos (vaciNas, soros E iMUNoGloBUliNas) E iNsUMos (sEriNGas 
E coNEXos) avaliaÇÃo E MoNitoraMENto da rotiNa MENsal, coN-
forME ProGraMado PEla divisÃo dE iMUNiZaÇÃo/sEsPa E rEGUla-
MENtaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa NacioNal dE iMUNiZaÇÕEs 
do MiNistÉrio da saÚdE Na rEdE dE frio dos MUNicÍPios dE caPa-
NEMa - 4º crs E sÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4354 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 2.278,89
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: alaGoas
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5418992249/1 / dEBora cElEstE cUNHa saNta BriGida / 177.133.742-72
541848862 / Maria dE NaZarÉ araUJo liMa / 298.504.012-49
5927960 / taisE cUNHa dE lUcENa / 705.606.842-15
571978561 / WalKiria dE MoraEs silva / 622.113.822-15
oBJEtivo: ParticiPar do XXvii coNGrEsso BrasilEiro dE NUtri-
ÇÃo - coNBraN.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4355 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 2.785,31
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo PaUlo
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5673968 / dENisE da costa GoMEs silva / 571.369.982-04
555864085 / faBiola PavÃo alMEida / 786.921.642-91
5945860 / JosiEtE corrEa lEÃo / 687.107.122-91
5950898 / MillENE loBato loBato / 001.254.342-00
oBJEtivo: ParticiPar do cUrso dE EXEcUÇÃo orÇaMENtária, fi-
NaNcEira E coNtáBil dE forMa iNtEGrada Na adMiNistraÇÃo PÚ-
Blica, QUE acoNtEcErá Na cidadE dE sÃo PaUlo, coM a fiNalidadE 
dE aPErfEiÇoaMENto E aPlicaÇÃo dENtro das rEsPEctivas árEas 
dE traBalHo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4356 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
81418-019 / sElMa WaNilda saNtos rEGatEiro / 167.539.412-15
oBJEtivo: aPoiar os tÉcNicos Na rEaliZaÇÃo do cUrso dE atUali-
ZaÇÃo Na assistÊNcia PrÉ-Natal E EMErGÊNcias oBstÉtricas Para 
os MUNicÍPios QUE coMPÕE a rEGiÃo do tocaNtiNs No PErÍodo dE 
26/09 a 01/10/2022, QUE acoNtEcErá No MUNicÍPio dE caMEtá/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4357 de 29 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: alENQUEr

PErÍodo: dE 25/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57191326/1 / MoNica da rocHa fadUl / 145.857.902-68
oBJEtivo: rEaliZar rEUNiÃo tÉcNica coM GEstorEs E sUas coor-
DENAÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA; ANALISAR 
FICHAS E O SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO - SINAN; REPASSAR PROTOCOLOS 
dE trataMENto E acoMPaNHaMENto Às EQUiPEs rEsPoNsávEis, dos 
MUNicÍPios dE alENQUEr E saNtarÉM, dE JUrisdiÇÃo do 9ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4358 de 29 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: alENQUEr
PErÍodo: dE 25/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5150647 / ÂNGEla dos saNtos soUsa / 304.061.372-34
oBJEtivo: aPoio adMiNistrativo Nas rEaliZaÇÕEs dE: rEUNiÃo 
tÉcNica coM GEstorEs E sUas coordENaÇÕEs dE viGilÂNcia EM 
SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA; ANALISAR FICHAS E O SISTEMA DE NOTI-
FICAÇÃO - SINAN; REPASSAR PROTOCOLOS DE TRATAMENTO E ACOMPA-
NHaMENto Às EQUiPEs rEsPoNsávEis, dos MUNicÍPios dE alENQUEr 
E saNtarÉM, dE JUrisdiÇÃo do 9ºcrs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4359 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: caMEtá
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JEsUs BENtEs NasciMENto / 410.454.592-91
oBJEtivo: coNdUZir as tEcNicas da cEsMU/sEsPa Na rEaliZaÇÃo 
do cUrso dE atUaliZaÇÃo Na assistÊNcia PrÉNatal E EMErGÊN-
cias oBstÉtricas Para os MUNicÍPios QUE coMPÕE a rEGiÃo do 
tocaNtiNs No PErÍodo dE 26/09 a 01/10/2022, QUE acoNtEcErá No 
MUNicÍPio dE caMEta/Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4360 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 1.266,05
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: distrito fEdEral
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
541913692 / faBricia saBriNa saNtos da silva / 287.086.872-34
oBJEtivo: ParticiPar dE caPacitaÇÃo ofErtada PElo MiNistÉrio 
da saÚdE rElacioNada ao PrEENcHiMENto dE iNforMaÇÕEs No 
sistEMa dE iNforMaÇÃo do orÇaMENto PÚBlico EM saÚdE - sioPs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4361 de 29 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572206673 / adriaNa soUsa taPaJos / 885.850.852-15
571907271 / aliNE dE PaUla carNEiro da silva / 667.888.542-20
oBJEtivo: rEaliZar sUPErvisÃo Nas atividadEs dE viGilÂNcia EPi-
dEMiolÓGica E dE coNtrolE vEtorial No ProGraMa dE coNtrolE 
dE arBovirosEs No MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá (aBraNGÊN-
cia do 4º crs), No PErÍodo dE 19/09 a 23/09/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4362 de 29 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056431 / EdEr do aMaral MoNtEiro  / 746.693.032-87
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto, sUPErvisÃo E avaliaÇÃo No 
coNtrolE dE doENÇa dE cHaGas, No MUNicÍPio dE cacHoEira do 
Piriá (aBraNGÊNcia do 4° crs), PErÍodo dE 19/09 a 23/09/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4363 de 29 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: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JosE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJEtivo: coNdUZir tÉcNico E sUPErvisor Para rEaliZarEM sU-
PErvisÕEs Nas atividadEs dE viGilÂNcia EPidEMiolÓGica E dE 
coNtrolE vEtorial, No ProGraMa dE coNtrolE das arBovirosEs, 
No MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá (aBraNGÊNcia do 4° crs), No 
PErÍodo dE 19/09 a 23/09/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 4364 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 2.785,31
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo PaUlo
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54193936 / MiriaN rocHa KaHWaGE / 148.897.812-34
oBJEtivo: ParticiPar do cUrso dE EXEcUÇÃo orÇaMENtária, fi-
NaNcEira E coNtáBil dE forMa iNtEGrada Na adMiNistraÇÃo PÚ-
Blica, EM sÃo PaUlo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4365 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: cHavEs
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5957579 / cYris dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
oBJEtivo: iMPlEMENtar E ENtrEGar MatEriais do ProJEto tElEMEdiciNa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4366 de 29 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 14/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / silvio cEsar olivEira Barros / 391.917.612-04
oBJEtivo: coNdUZir o sErvidor Para ParticiPaÇÃo Na rEUNiÃo da 
cir do araGUaia.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4367 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 02/09/2022 a 03/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0502529-1 / iZaias alvEs saNtaNa / 062.059.842-53
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar visita dE 
acoMPaNHaMENto JUNto Às orGaNiZaÇÕEs sociais EM cUMPriMEN-
to ao Edital dE cHaMaMENto PÚBlico Nº 006/2022 ProcEsso Nº 
2022/204637 ao HosPital GEral dE iPiXUNa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4368 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo caEtaNo dE odivElas
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
552085791 / HoMEro aNtoNio foNsEca dos saNtos / 159.432.402-68
oBJEtivo: visita tÉcNica Para vErificar as dEMaNdas rEfErENtEs 
a ENErGia ElÉtrica Nas iNstalaÇÕEs do PrÉdio, tENdo as frE-
QUENtEs oscilaÇÕEs No forNEciMENto dE ENErGia do HosPital 
rEGioNal dE sÃo caEtaNo dE odivElas - 2º crs/sEsPa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4369 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo caEtaNo dE odivElas
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57195002 / PEdro otavio do carMo aNdradE JUNior / 377.346.102-00
oBJEtivo: dar aPoio ao ENGENHEiro civil QUE irá rEaliZar a vi-
sita tÉcNica Para vErificar as dEMaNdas rEfErENtEs a ENErGia 
ElÉtrica, BEM coMo lEvaNtaMENto Na rEdE ElÉtrica do HosPital 
rEGioNal dE sÃo caEtaNo dE odivElas - 2º crs/sEsPa, tENdo EM 
vista as frEQUENtEs oscilaÇÕEs.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4370 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo caEtaNo dE odivElas
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572050811 / aNtoNio Marcos da silva saraiva / 265.899.902-04
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs da divisÃo dE sErviÇos GE-
rais QUE rEaliZarÃo a visita tÉcNica ao HosPital dE sÃo caEta-
No dE odivElas - 2ºcrs/sEsPa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4371 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: sÃo caEtaNo dE odivElas
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 31/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
59589411 / MaUro GoMEs vilar / 987.707.802-34

oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo À visita tÉcNica ao HosPital 
dE sÃo caEtaNo dE odivElas - 2º crs/sEsPa oBsErvada as frE-
QUENtEs oscilaÇÕEs dE ENErGia ElÉtrica.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4372 de 30 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: MoNtE alEGrE
PErÍodo: dE 24/09/2022 a 02/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5956009 / Maria ildENEY cardoso Morais / 557.110.813-49
57198124 / rafaEla cristiNa silva da silva / 632.804.182-91
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto do trataMENto dE PaciENtE 
dEsiNtErNado do HosPital GEral PENitENciário do Estado do 
Pará, alÉM dE visita tÉcNica, MoNitoraMENto E diáloGo coM 
EQUiPE tÉcNica do caPs dE MoNtE alEGrE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4373 de 30 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: MoNtE alEGrE
PErÍodo: dE 24/09/2022 a 02/10/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENs da silva saNtos / 354.382.402-30
oBJEtivo: coNdUZir as sErvidoras, rafaEla cristiNa silva da 
silva E Maria ildENEY cardoso Morais, QUE irÃo rEaliZar MoNi-
toraMENto do trataMENto dE PaciENtE dEsiNtErNado do HosPi-
tal GEral PENitENciário, alÉM dE visita tÉcNica, MoNitoraMENto 
E diáloGo coM EQUiPE tÉcNica do caPs dE MoNtE alEGrE.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4375 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: aNaNiNdEUa, dEstiNo: ParaGoMiNas
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
 / Maria EUNicE carvalHo dE MoraEs / 272.593.741-87
oBJEtivo: rEaliZar visita iN loco ao cMs dE ParaGoMiNas/Pa a 
fiM dE dEsENvolvEr atividadEs iNErENtEs ao coNtrolE social.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4380 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5529310-1 / Maria iracY tUPiNaMBá  / 148.381.762-87
oBJEtivo: a PEdido do MiNistÉrio da saÚdE, QUE solicitoU a PrE-
sENÇa da coordENadora da cEPEd - coordENaÇÃo EstadUal da 
PEssoa coM dEficiÊNcia, dUraNtE a visita Nas oBras do cEr ii EM 
tUcUrUÍ E Na oficiNa ortoPÉdica EM rEdENÇÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4381 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 24/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57231682 / roGÉrio araÚJo costa / 684.546.602-59
oBJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs, EM vEÍcUlo oficial, QUE irÃo 
rEaliZar visita tÉcNica Nas oBras do cEr ii EM tUcUrUÍ E Na ofi-
ciNa ortoPÉdica EM rEdENÇÃo.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4383 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 14/09/2022 a 16/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5946999 / flávio JosÉ do carMo rEis JUNior / 751.328.342-72
oBJEtivo: ParticiPar da rEUNiÃo ordiNária cir do araGUaia.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4384 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5594642 / fraNcisca das Gracas vidiGal MElo / 179.235.653-68
oBJEtivo: rEaliZar acoNsElHaMENto/diaGNÓstico do Hiv, sifilis 
E HEPatitEs virais atravÉs dE tEstEs ráPidos, Na aÇÃo dE saÚdE 
dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aids, sifilis, HEPatitEs Nos MUNiciPios dE 
tracUatEUa E BraGaNÇa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
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Portaria N° 4385 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572065931 / carMEM raMos costa dos saNtos / 607.832.572-87
oBJEtivo: rEaliZar tEstaGEM/diaGNÓstico do Hiv, sifilis, HEPa-
titEs virais E HEPatitEs virais , atravÉs dE tEstEs ráPidos Na 
aÇÃo dE saÚdE dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aids, sifilis E HEPatitEs vi-
rais No MUNiciPios dE tracUatEUa E BraGaNÇa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4386 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5294240-1 / soNia do socorro QUEiroZ olivEira / 143.599.012-91
oBJEtivo: aUXiliar Na MoBiliZaÇÃo, triaGEM E diGitaÇÃo dE fi-
cHas Na aÇÃo dE saÚdE dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aids, sifilis, HEPati-
tEs Nos MUNiciPios dE tracUatEUa E BraGaNÇa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4387 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
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 E acoNsElHaMENto Na 
aÇÃo dE saÚdE dE PrEvENÇÃo EM Hiv/aids, sifilis, HEPatitEs vi-
rais Nos MUNiciPios dE tracUatEUa E BraGaNÇa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4388 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: itUPiraNGa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
6060935-027 / clodoaldo siQUEira MorEira / 049.138.682-68
5931865 / PatricK raiol dias  / 668.879.412-87
oBJEtivo: acoMPaNHaMENto das oBras dos coNvÊNios dE Nº 
19/2022, Para a rEforMa E aMPliaÇÃo do HosPital MUNiciPal dE 
Nova iPiXUNa Nº 26/2022, Para coNstrUÇÃo do HosPital MUNiciPal 
dE sÃo doMiNGos do araGUaia Nº 36/2022, Para rEforMa E aM-
PliaÇÃo do HosPital MUNiciPal dE itUPiraNGa E Nº 67/2022, Para 
rEforMa do HosPital MUNiciPal dE sÃo JoÃo do araGUaia.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4389 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 29/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571907271 / aliNE dE PaUla carNEiro da silva / 667.888.542-20
5745357 / JosE MaNoEl dE soUZa MarQUEs / 497.492.857-00
oBJEtivo: rEaliZar aÇÃo dE atUaliZaÇÃo EM MaNEJo clÍNico E No-
tificaÇÕEs dE arBovirosEs aos ProfissioNais dE saÚdE (MÉdi-
cos E ENfErMEiros).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4390 de 31 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: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
57211697 / HElvio dos saNtos riPardo / 411.549.082-91
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 
MoNitoraMENto ráPido dE coBErtUra -Mrc, aÇÃo EMErGENcial dE 
iNtErrUPÇÃo do saraMPo E MaNUtENÇÃo 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° 4391 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: itUPiraNGa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GivaNildo BorGEs dE olivEira / 624.631.952-15
oBJEtivo: coNdUZir EM vEicUlo oficial os sErvidorEs, clodoal-
do siQUEira MorEira E PatricK raiol dias. Para rEaliZar acoMPa-

NHaMENto da oBra dos coNvÊNios dE Nº 19/2022, Para a rEforMa 
E aMPliaÇÃo do HosPital MUNiciPal dE Nova iPiXUNa Nº 26/2022, 
Para coNstrUÇÃo do HosPital MUNiciPal dE sÃo doMiNGos do 
araGUaia Nº 36/2022, Para rEforMa E aMPliaÇÃo do HosPital MU-
NiciPal dE itUPiraNGa E Nº 67/2022, Para rEforMa do HosPital 
MUNiciPal dE sÃo JoÃo do araGUaia.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4392 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: castaNHal
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 29/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / victor valÉrio dE soUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para rEaliZarEM aÇÃo dE atUa-
liZaÇÃo EM MaNEJo clÍNico E NotificaÇÕEs dE arBovirosEs aos 
ProfissioNais dE saÚdE (MÉdicos E ENfErMEiros).
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4393 de 31 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: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
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° 4394 de 31 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: s. doMiNGos do caPiM
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
571939811 / KEila EGlaNtiNa dE olivEira PiNto / 401.888.502-44
oBJEtivo: rEaliZar aPoio adMiNistrativo Na BUsca dE EvidÊNcia dE 
criaNÇa vaciNada coNtra o saraMPo atravÉs do MoNitoraMENto 
ráPido dE coBErtUra -Mrc, aÇÃo EMErGENcial dE iNtErrUPÇÃo 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° 4395 de 31 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: PortEl
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
54190130/1 / KEllY cristiNa olivEira dE alBUQUErQUE  / 
293.936.202-53
57197391 / solaNGE silva soUZa / 361.614.202-44
oBJEtivo: rEaliZar MoNitoraMENto dE trataMENto da PaciENtE 
NElZilENE GoMEs (PortEl), assiM coMo BUsca ativa dE faMilia-
rEs do PaciENtE adoBErto Brito carvalHo (árEa riBEiriNHa dE 
PortEl), QUE ENcoNtra-sE EM vias dE dEsiNtErNaÇÃo do HosPital 
GEral PENitENciário.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4396 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55208351 /  daElEN frEitas PErEira / 837.357.802-10
5093066 / Maria sElMa alvEs da silva / 159.490.282-87
oBJEtivo: rEaliZar cUrso dE sENsiBiliZaÇÃo EM alEitaMENto Ma-
tErNo Para iMPlaNtaÇÃo do ProaME, E UtiliZaÇÃo da cadErNEta 
da criaNÇa, No MUNicÍPio dE BraGaNÇa- (4º crs), No PErÍodo dE 
26 á 30/09/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4397 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / valdiMilsoN loPEs MoNtEiro / 454.827.992-04
oBJEtivo: coNdUZir sErvidorEs a fiM dE rEaliZar o cUrso dE 
sENsiBiliZaÇÃo EM alEitaMENto MatErNo Para iMPlaNtaÇÃo do 
ProaME, E UtiliZaÇÃo da cadErNEta da criaNÇa, No MUNicÍPio dE 
BraGaNÇa- (4º crs), No PErÍodo dE 26 á 30/09/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros



28  diário oficial Nº 35.121 Terça-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria N° 4398 de 31 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: PortEl
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / rosiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJEtivo: dar aPoio adMiNistrativo aos tÉcNicos da EaP, QUE 
EstarÃo rEaliZaNdo MoNitoraMENto dE trataMENto da PaciENtE 
NElZilENE GoMEs (PortEl), assiM coMo BUsca ativa dE faMilia-
rEs do PaciENtE adoBErto Brito carvalHo (árEa riBEiriNHa dE 
PortEl), QUE ENcoNtra-sE EM vias dE dEsiNtErNaÇÃo do HosPital 
GEral PENitENciário.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4399 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 29/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
0502529-1 / iZaias alvEs saNtaNa / 062.059.842-53
oBJEtivo: coNdUZir EM vEÍcUlo oficial, os sErvidorEs: EliZa-
BEtE HaBEr, dEiZE MUNiZ, vEra lUcia da silva E lUiZ MoraEs Para 
EstEs rEaliZarEM o lEvaNtaMENto cadastral da EtE, Eta, caPEla, 
PraÇa, E fiscaliZar sistEMa ElÉtrico iMPlaNtado No GrUPo GEra-
dor, cENtro dE HEModiálisE E sUBEstaÇÃo aBriGada No HosPital 
rEGioNal do BaiXo tocaNtiNs - aBaEtEtUBa - Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4400 de 30 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: aBaEtEtUBa
PErÍodo: dE 29/09/2022 a 30/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5917836 / dEiZE QUEiroZ MUNiZ / 730.527.012-15
555892522 / EliZaBEtE HaBEr PErEira / 652.284.212-20
5958640 / lUiZ otávio saNtos dE MoraEs / 151.597.872-91
103233-1 / vEra lÚcia BarBosa da silva / 281.734.902-44
oBJEtivo: rEaliZar lEvaNtaMENto cadastral da EtE, Eta, caPEla, 
PraÇa ,E fiscaliZar sistEMa ElÉtrico iMPlaNtado No GrUPo GEra-
dor, cENtro dE HEModiálisE E sUBEstaÇÃo aBriGada No HosPital 
rEGioNal do BaiXo tocaNtiNs - aBaEtEtUBa - Pa.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4401 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 04/09/2022
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 licitatÓria EM sEGUiMENto.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4402 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 30/08/2022 a 04/09/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
5917571 / diNaElsoN soarEs / 645.135.562-34
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 licitatoria EM sEGUiMENto.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros
Portaria N° 4403 de 31 de agosto de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNtE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEstiNo: soUrE
PErÍodo: dE 17/08/2022 a 19/08/2022
MatrÍcUla / NoME / cPf
55208016 / clEBsoN cardoso raMos / 589.958.462-91
oBJEtivo: coNdUZir a coordENadora do coNtrolE iNtENro Nas 
datas dE 1708/2022 a 19/08/2022, No QUal a MEsMa ParticiPará 
do ProGraMa dE iNtErioriZaÇÃo coNvErsaNdo coM o coNtrolE 
iNtErNo, Nos dias 18/08/2022 À19/08/2022.
sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa: ariEl doUrado 
saMPaio MartiNs dE Barros

Protocolo: 854323

FÉrias
.

Portaria N.º 1.166 de 19 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;

r E s o l v E:
coNcEdEr 30(trinta) dias de férias regulamentares a servidora alciNEia 
Maria da costa saNtos, identidade funcional nº 5147212/1, cargo de 
aGENtE dE Portaria, lotada na Unidade de referência-aids, no período 
de 03 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 20 de setembro de 2021 a 19 de setembro de 2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 19.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 854706

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 carla cristiNa fErrEi-
ra dE olivEira, matrícula 57195637/1, o PEriodo dE GoZo dE fErias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 15.10.2022 a 03.11.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 15.10.2022 a 13.11.2022.
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 19.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 854681
errata de FÉrias

Retifica-se a PORTARIA N° 992/15.09.2022, publicada no DOE 
N°.35.117/16.09.2022, referente ao servidor HÉLio FraNco de Ma-
cedo JUNior, matrícula 5693888/3, o Periodo de GoZo de Ferias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 03.10.2022 a 01.11.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 03.10.2022 a 17.10.2022.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 19.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 854716

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo Nº001/2022/sesPa - a secretaria de Estado de saúde 
Pública /sEsPa, por intermédio do Grupo de trabalho de contratos e con-
vênios/Gtcc, Notifica a empresa lifEMEd coMÉrcio dE ProdUtos 
HosPitalarEs E MEdicaMENtos EirEli, cNPJ nº 34.857.667/0001-27, 
estabelecida no Q 108 sul alameda 5 Qi K lote 43, Plano diretor sul, cEP: 
77.020-103-Palmas-tocantins, quanto a aplicação das penalidades de mul-
ta indenizatória de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do contra-
to, que equivale ao valor de r$157.164,00(cento e cinquenta e sete mil 
cento e sessenta e quatro reais) cumulada com a declaração de inidonei-
dade com fundamento no inciso iv do art. 87 da lei nº 8.666/1993, e con-
sequente registro no sicaf, em virtude do não cumprimento de obrigação 
quanto ao fornecimento de equipamentos e mobiliários hospitalares, em 
caráter emergencial para atender ao Plano de contingência Estadual para 
infecção humana pelo novo corona vírus (covid-19), segundo o relatório 
final da Comissão Permanente de Processo Administrativo de Inexecução 
contratual, homologado pelo secretário de Estado de saúde Pública e dis-
posto nos autos do Processo administrativo nº 2020/859745.
observado o disposto no item 8, subitem 8.8 do termo de referência, 
constante dos processos n°2020/283550; 2020/395459; 2020/859745, é 
concedido à empresa o Prazo de 10(dez) dias para recolhimento do valor a 
partir da publicação dessa Notificação.

Protocolo: 854678

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo do 1º terMo de rerratiFi-
caÇÃo do coNtrato Nº 089/2020 – eMPresa UNidas VeÍcULos 
esPeciais s/a – ProtocoLo:851699 – doe de 13/09/2022 – Por 
haver incorreções.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNEtE do sEcrEtario adJUNto dE GEstÃo adMiNistrativa - 
ariEl doUrado saMPaio MartiNs dE Barros.

Protocolo: 854922

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.162 de 19 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1200963.
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora Maria JosE GoMEs dE QUEiroZ, 
ocupante do cargo de datilografo, id. funcional nº 5671647/1, lo tada no 
4º centro regional de saúde - capanema, a contar de 31/08/2022, por um 
período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gdv/dirEtoria dE GEstÃo do traBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE /
sEcrEtaria dE Estado dE saÚdE PÚBlica, em 19/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 854414
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Nota tÉcNica Nº 004/2022
assunto: atrasos do Ministério da saúde referente aos medicamentos 
do Grupo 1a e oncológicos do cEaf à sEsPa referente ao 2° trimestre / 
2022 data: 12/09/2022
a presente Nota técnica tem como objetivo a manifestação do departa-
mento Estadual de assistência farmacêutica acerca do atraso na entrega 
dos medicamentos do Grupo 1a do componente Especializado da assistên-
cia farmacêutica (cEaf), cuja aquisição é feita de forma centralizada pelo 
Ministério da saúde conforme preconiza o art. 104 da Portaria de consoli-
dação nº 2, de 28 de setembro de 2017.
de acordo com o artigo supracitado, as secretarias de saúde dos Estados e do 
distrito federal devem encaminhar ao daf/sctiE/Ms a necessidade trimestral 
de cada medicamento de aquisição centralizada, conforme descrito abaixo.
Período de envio das informações deve atender ao seguinte cronograma:

trimestre Meses correspondentes Período de envio das informações ao Ms

1º Janeiro/fevereiro/Março 20 a 30 de Novembro do ano anterior

2º abril/Maio/Junho 20 a 28 de fevereiro do ano corrente

3º Julho/agosto/setembro 20 a 31 de Maio do ano corrente

4º outubro/Novembro/dezembro 20 a 31 de agosto do ano corrente

a distribuição dos medicamentos deve seguir o período conforme crono-
grama:

trimestre Período de distribuição para as ses

1º 10 a 20 de dezembro do ano anterior

2º 10 a 20 de Março do ano corrente

3º 10 a 20 de Junho do ano corrente

4º 20 de setembro do ano corrente

assim, seguindo a determinação do Ministério da saúde, a sEsPa encami-
nhou as Programações referentes ao 3º trimestre/2022 no prazo acordado, 
bem como a relação dos pacientes cadastrados no sistema informatizado 
HorUs, sistema Nacional de Gestão da assistência farmacêutica no qual o 
departamento de assistência farmacêutica do Ministério da saúde possui 
acesso on-line ao estoque, desta forma para alguns itens já é realizada a 
programação de forma automática pelo sistema.
temos recebido a análise da pauta com atrasos, e ainda assim tem sido ne-
cessário solicitar que o MS reavalie e retifique a pauta, pois vários itens da 
Programação automatizada têm sido programados em quantidade abaixo 
do que realmente a sEsPa necessita.
até o presente momento ainda constam itens pendentes para entrega refe-
rente ao 3º trimestre/2022, conforme consta no anexo i desta Nota técni-
ca, com destaque em amarelo para os itens que tiveram a pauta aprovada 
pelo Ms em quantidades aquém da necessidade desta sEs.
tais quantitativos a menor bem como o atraso nas entregas ocasiona 
transtornos aos pacientes, pois este componente Especializado atende a 
diversas patologias de manejo extremamente críticos e graves como os pa-
cientes renais crônicos, transplantados, com hepatite c, esclerose múltipla, 
com síndromes raras e outras, como a síndrome de Guillain Barré.
além disso, o aumento de casos de judicialização contra o ente estadual, 
que não é responsável por esse grupo, conforme pactuação pré-estabele-
cida em Comissões Tripartites, promove um desequilíbrio econômico-finan-
ceiro aos cofres do estado.
  É válido salientar que, conforme já relatado em manifestações anteriores, 
o Ministério da saúde não considera estoque estratégico de reserva técnica 
para as programações do Grupo 1a. considerando a logística diferenciada 
e complexa de distribuição no estado do Pará, que engloba o abasteci-
mento de cidades longínquas como santarém, Marabá, itaituba, conceição 
do araguaia, tucuruí, Parauapebas e altamira, não há como abastecer de 
forma imediata estes locais, o que vem a ocasionar períodos ainda maiores 
de desabastecimento.
EdiNa raQUEl MENEsEs silva
diretora em Exercício Portaria 084/2022
departamento Estadual de assistência farmacêutica – dEaf/sEsPa

Protocolo: 854540

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 24/LaceN/2022.
Pae: 710173/2022
oBJEto: aquisição de Material Permanente – MicrÓtoMo sEMi-aUtoMá-
tico- 02 und., para atender as necessidades do laBoratorio cENtral 
do Estado do Pará.
firMa vENcEdora:
cPM - iNdUstria E coMErcio dE EQUiPaMENtos Para saUdE EirEli
26.159.355/0001-11 valor do itEM: 66.517,50
Programa de trabalho: 10.302.1507-8288
fonte de recurso: 0349008749
Natureza de despesa: 449052
Plano interno: 8288covidP
total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 24/lacEN/2022 –r$ 66.517,50
 Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 854586
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 21/LaceN/2022.
Pae: 338006/2022
oBJEto: aquisição de Material para laboratório. - indicador Biológico, indi-
cador Químico (Bowie & Dick), Integrador Químico, para atender as neces-
sidades do laBoratorio cENtral do Estado do Pará.
firMas vENcEdoras:
1- dEvaNt carE coMErcial ltda, cNPJ/cPf: 27.401.513/0001-60- va-
lor do itEM 01: r$ 378,00
2- sisPacK MEdical ltda., cNPJ/cPf: 54.565.478/0001-98- valor do 
itEM 02: r$ 31.500,00
3- is 8 iNtErNatioNal sUPPliEs iMPortacao E coMErcio dE Pro-
dUtos HosPitalarEs ltda, cNPJ/cPf: 30.597.921/0001-44- valor do 
itEM 03: r$ 4.320,00
Programa de trabalho:10.305.1507-8302
fonte de recurso: 0149001878
Natureza de despesa: 339030
Plano interno: 1040008302c
total do PrEGÃo ElEtrÔNico Nº 21/lacEN/2022 - r$ 36.198,00
Belém (Pa), 16 de setembro de 2022.
alBErto siMÕEs JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 854650

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 1072 de diÁria de 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar e corrigir possíveis falhas dos sistemas sisPNcd, liraa/
lia, siEs  E localidades conformes informações repassadas pelos técnicos 
durante supervisão nos dois últimos quadrimestres.
origem: castanhal -Pa
destino: curuçá - Pa–  Período: 19 a 21 /09/2022
Servidores; Dayna Alves Rodrigues Cargo: Enfermeira CPF- 000.387.312.90 
mat. 55209620/1
Geofram da costa Pimentel cargo: datilografo cPf- 320.005.882.04 mat. 5144930
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1073 de diÁria de 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar as atividades realizadas pelo município conforme orien-
tações técnicas repassadas ao mesmo durante supervisão nos dois últimos 
quadrimestres e, visitar Postos ,Unidades de saúde e Hospital do município 
com observância ao aumento dos notificações.
origem: castanhal - Pa.
destino:  curuçá -Pa.  Período: 19 a 21 /09/2022
servidor: Paulo Elias vale de souza  cargo: ag. de saúde Pública cPf- 
174.421.502.25 mat. 0498827
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 854541
Portaria Nº 1076 de diÁria de 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar e corrigir possíveis falhas dos sistemas siNaN, siEs e 
localidades conformes informações repassadas pelos técnicos durante su-
pervisão nos dois últimos quadrimestres.
origem: castanhal -Pa
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destino: curuçá - Pa–  Período: 19 a 21 /09/2022
servidora: césar augusto azevedo de  oliveira cargo: ag. de saúde Públi-
ca cPf- 166.429.532.15 mat. 0498875
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias de Nº 1071 de diÁria de 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar e supervisionar o trabalho dos acEs durante sus 
visitas nos imóveis , observando a técnica aplicada abordagem e uso do 
material durante suas atividades de controle vetorial nas localidades pro-
gramadas, conforme orientação técnica repassada na última supervisão.
origem: castanhal - Pa.
destino:  curuçá -Pa.  Período: 19 a 21 /09/2022
servidor: sérgio Paulo cordovil cargo: aux. de saneamento cPf- 
093.367.102.48 mat. 0478473
fábio rodrigues ferreira cargo: ag. de Portaria  cPf- 136.148.942.15 mat. 721182/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 854527
Portaria Nº 1074 de diÁria de 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo:  conduzir servidores que irão vistoriar o plano contingência e 
avaliar as notificações dos casos suspeitos de Dengue e outros  agravos  
transmitidos pelo aedes aegypti, surpesionar as atividades de campo dos 
acEs e os programas dessas atividades
origem: castanhal -Pa
destino: curuçá - Pa–  Período: 19 a 21 /09/2022
servidor: José raimundo Holanda de melo costa  cargo: Motorista cPf- 
134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 854550
Portaria Nº 1066 de diÁria de 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Treinar profissionais da rede assistencial e vigilância epidemioló-
gica sobre o nivo protocolo de profilaxia da raiva.
origem: castanhal -Pa
destino: são João da Ponta - Pa–  Período: 22/09/2022
servidora: simone silveira  da costa cargo: Medica veterinária cPf-
594.697.142.53 mat. 5418680/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias dE Nº 1067 dE diária dE 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: :conduzir pacientes da colônia do Prata para consultas especia-
lizadas em ortopedia e oftalmologia em Marituba e Belém
origem:  igarapé -acu- Pa.
destino:  Belém -Pa.  Período: 22 /09/2022
servidor:  Jaime laureno Gomes cargo: motorista cPf_ 133.802.222.91 
mat. 5167370/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 854437
Portaria Nº 1068 de diÁria de 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de reunião de saúde Metropolitana iii junto com téc-
nicos municipais visando a construção da analise situacional de  saúde 
conforme etapa do programa de trabalho pactuada para elaboração do Pri.
origem: castanhal -Pa
destino: são Miguel do Guamá - Pa–  Período: 22/09/2022
servidora: cristiane silva souza cargo: contador cPf- 427.880.802.04 
mat. 55209621/1
ana Paula Nogueira de souza cargo: Enfermeira cPf- 147.337.652.15 
mat. 5234018/2
Dayse Lucia do Nascimento Brandão Cargo; Farmacêutica CPF- 
690.160.542.00 mat. 55209623/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
Portarias dE Nº 1069 dE diária dE 19/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de reunião de saúde 
Metropolitana iii junto com técnicos municipais visando a construção da 
analise situacional de  saúde conforme etapa do programa de trabalho 
pactuada para elaboração do Pri.
origem: castanhal - Pa.
destino:  são Miguel do Guamá -Pa.  Período: 22 /09/2022
servidor:  João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 854456

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
Portaria Nº 440, 24 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de fazer levantamento e monitoramento do sistema siMsiNasc 
e atualização de versão do siNasc.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUsto corrEa, BraGaNÇa, tra-
cUatrUa, PEiXE Boi E tiMBotEUa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
carla simone do Nascimento santos 5961454-1 ag. administrativo

isadora Maria landim santos 5955662-1 Enfermeira

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 854487
diÁria
Portaria Nº 441, 24 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
fazer levantamento e monitoramento do sistema siMsiNasc e atualização 
de versão do siNasc.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUsto corrEa, BraGaNÇa, tra-
cUatrUa, PEiXE Boi E tiMBotEUa / Pa.

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

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 2,5 (meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854489
diÁria
Portaria Nº 448, 24 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de se faz necessário à nossa presença para tirar dúvidas sob as 
notas técnicas e as atualizações ocorridas e realizar acompanhamento da 
campanha e do dia d.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, ourem, santa luzia, Nova tim-
boteua, Peixe Boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Pedro Geraldo Gonçalves Nogueira 1086485 Guarda de Endemias

reynan costa dos santos 5955656-1 ag. administrativo

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e Meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 854490
diÁria
Portaria Nº 449, 24 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão se 
faz necessário à nossa presença para tirar dúvidas sob as notas técnicas e as 
atualizações ocorridas e realizar acompanhamento da campanha e do dia d.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, ourem, santa luzia, Nova tim-
boteua, Peixe Boi / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e Meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854491
diÁria
Portaria Nº 459, 31 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de reunir com o secretário adjunto da sEsPa dr. sipriano santos, 
reunir no fEs com a dra Josiete, no ddass com o dr. Guilherme e com a 
coordenadora dr. Glaucia da rede de urgência e emergência.
origem: capanema/Pa – destino: Belém / Pa.

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

rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira

No período de 29/08 a 01/09/2022. Quantidade: 3,5 (três e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 854492
diÁria
Portaria Nº 438, 23 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de fazer levantamento de motocicletas e veículos pertencentes a 
fUNasa e que foram cedidos a título de empréstimo.
origem: capanema/Pa – destino: visEU, cacHoEira do Piriá (localida-
de de jibóia), aUGUsto corrEa/ Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Harley raimundo silva diniz 5965612-1 comissionado

sebastiao célio Pereira da silva 57206719-1 ag. artes Práticas
Eliana do socorro P. ribeiro 5900791-1 ag. de Endemias

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854493
diÁria
Portaria Nº 439, 23 aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
fazer levantamento de motocicletas e veículos pertencentes a fUNasa e 
que foram cedidos a título de empréstimo.
origem: capanema/Pa – destino: visEU, cacHoEira do Piriá (localida-
de de jibóia), aUGUsto corrEa/ Pa.
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Nome do servidor Matrícula cargo

José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 12 a 16/09/2022. Quantidade: 4,5 (quatro e meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854494
diÁria
Portaria Nº 462, 26 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: de realizar reunião técnica para verificação das estratégias de 
rastreamento, monitoramento de contatos da covid 19, visita em uma uni-
dade de atendimento a paciente com covid e utilização de testes rápido 
de antígeno e orientar sobre descentralização do sistema e-SUS notifica.
origem: capanema/Pa – destino: oUrÉM E Nova tiMBotEUa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Nádia cristina figueiredo ferreira santos 55588852-1 Enfermeira

carla simone do Nascimento santos 5961454-1 ag. administrativo

No período de 05,06 e 08,09/09/2022. Quantidade: 2,0 ( duas ) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854485
diÁria
Portaria Nº 463, 26 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
realizar reunião técnica para verificação das estratégias de rastreamento, 
monitoramento de contatos da covid 19, visita em uma unidade de aten-
dimento a paciente com covid e utilização de testes rápido de antígeno e 
orientar sobre descentralização do sistema e-SUS notifica.
origem: capanema/Pa – destino: oUrÉM E Nova tiMBotEUa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo

ávila Junior de sousa amaral 57207813/1 Motorista

No período de 05,06 e 08,09/09/2022. Quantidade: 2,0 ( duas ) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854486

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 364 de 16 de seteMBro de 2022
objetivo: Participar do treinamento sobre Regulação (protocolos, fluxos e 
sistemas de regulação ambulatorial, hospitalar e trs).
origem: BrEvEs/Pá - BElÉM/Pa.
servidor (es): rodrigo ricardo da silva Pereira, 3,5 diárias de 20 à 
23/09/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 854672

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº318 de 14 de setembro de 2022. fundamento legal: dE-
crEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.objetivo: realizar supervisão 
direta e assessoramento técnico nas atividades do Programa da raiva, 
atualização das normas que se refere a Nota técnica informativa de Nº 
08/2022 - cGZv/dEidt/svs/Ms.origem: santarém/ Pa- Brasil.destino: 
aveiro/ Pa – Brasil.Período: 17/10/2022 a 21/10/2022 / N° de diárias: 4 ½ 
(quatro diárias e meia).servidores:raylan sebastião de Matos silva.cPf: 
780.047.992-72.Matrícula: 57916392.cargo: técnico de Enfermagem.fe-
lipe dos santos dantas.cPf: 944.910.202-30.Matrícula: 55209557-1.car-
go: Médico veterinário.ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 854458
Portaria Nº319 de 14 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: realizar supervisão, avaliação do primeiro e segundo quadrimes-
tre e assessoramento ao programa das arboviroses, com nálises dos indi-
cadores no sistemas: sisPNcd, sislocalidadEs e liraa.
origem: santarém/Pa-Brasil
destino: aveiro/Pa – Brasil.

Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 / N° de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)
servidor:
José alves dos santos
cPf: 293.293.452-04
Matrícula: 504196
cargo: Guarda de Endemias
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 854462
Portaria Nº320 de 12 de setembro de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEMBro dE 1994.
objetivo: supervisão direta quanto aos Programas de controle das 
leishmanioses tegumentar e visceral canina conforme protocolos do Mi-
nistério da saúde e programações informadas no 3ºQdQQ/2022.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre / Pa – Brasil
Período: 17/10/2022 a 21/10/2022 / N° de diárias: 4 ½ (quatro diárias e meia)
servidores:
João Pereira Monteiro.
cPf: 158.880.532-87.
Matrícula: 0504472.
cargo: agente de saúde.
Nívea Maria Pantoja Neves
cPf: 679.122.492-49
Mat. 73504366/1
cargo: técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 854471

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº
04/9ºcrs/sesPa/2022.
oBJeto:
1.1. contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de manu-
tenção corretiva/preventiva em veículos automotores, com fornecimento 
de peças de reposição e acessórios com as mesmas especificações técnicas 
e características de qualidade da peça de produção original, troca de óleos 
e filtros e lavagem , lanternagem e pintura, borracharia, alinhamento de 
direção, balanceamento de rodas, cambagem, bem como serviço de guin-
cho/reboque em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias 
da semana, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento, para: 
I. Os veículos pertencentes à atual frota oficial do 9ºCRS/SESPA/SANTARÉM-PA
II. E Outros veículos que vierem a ser acrescidos ou substituídos na atual frota;
1.1. a licitação será realizada por Menor Preço Global de acordo com o 
maior desconto em serviços e peças.
1.2. o critério de julgamento adotado será o Menor Preço Global de acordo 
com o maior desconto em serviços e peças, observadas as exigências con-
tidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
data da aBErtUra: 04/10/2022.
Hora: 09:30 hrs .(Horário dE BrasÍlia)
local: www.comprasnet.gov.br.
Edital: disponível no site: www.comprasnet.gov.br e no site
www.compraspara.pa.gov.br (Mural de licitações).
santarém (Pa), 15 de setembro de 2022.
o PrEGoEiro.

Protocolo: 854439
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 002/2021/9°crs/sesPa
Processo 738958/2021
oBJEto: 1.1. aquisição de Materiais técnicos e odontológicos para a Uni-
dade de referência Especializada UrE santarém para um período de 12 
meses, como se encontram sucinta e claramente descritos na planilha ao 
final do Termo de Referência, anexo 1A.
firMas vENcEdoras:
01. PortEla & liMa ltda (07.506.786/0001-62) foi à vencedora dos 
itens 01 ao 51
(Grupo 1), pelo critério de menor preço por itEM, no total de r$ 73.418,11 
(setenta e três mil quatrocentos e dezoito reais e onze centavos). ENdErE-
Ço: av. são sebastião, 1046, santa clara – santarém/Pa, cEP: 68005-090.
02. PortEla & liMa ltda (07.506.786/0001-62) foi à vencedora dos 
itens 52 ao 85
(Grupo 2), pelo critério de menor preço por itEM, no total de r$ 79.061,50 
(setenta e nove mil sessenta e um reais e cinquenta centavos). ENdErEÇo: 
av. são sebastião, 1046, santa clara – santarém/Pa, cEP: 68005-090.
03. PortEla & liMa ltda (07.506.786/0001-62) foi à vencedora dos 
itens 86 ao 113
(Grupo 3), pelo critério de menor preço por itEM, no total de r$ 30.566,90 
(trinta mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos). ENdErE-
Ço: av. são sebastião, 1046, santa clara – santarém/Pa, cEP: 68005-090.
total do PrEGÃo 002/2021/9°crs/sEsPa: r$ 183.046,51 (cento e oi-
tenta e três mil quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
santarém-Pa, 16 de setembro de 2022.
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrs/sEsPa
PORTARIA Nº 72/2021-CCG de 13.01.2021

Protocolo: 854420
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº422/2022 16 de seteMBro de 2022.
o diretor do 10º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de 07 /07/ 2021.
resolve:
i – dEsiGNar a servidora GElcidEs soarEs ModEsto Matricula: 
5426421/1 cargo: de cHEfE da divisÃo adMiNistiva, nomeada pela 
Port. Nº 739/2022-ccG, de 31/05/2022. lotada 10° crs/sEsPa alta-
Mira/Pa para responder pela direção Geral do 10º centro regional de 
saúde/sEsPa, no período de 19/09/2022 a 03/10/2022. de acordo com 
a Portaria colEtiva dE fÉrias, N.º 868 dE 12 dE aGosto dE 2022/
dGtEs/sEsPa, doE Nº 35.080/2022.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa.
Port. nº 1.082/2021-ccG de 06/07/2021

Protocolo: 854609

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 523 de 19 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: redenção e santana do araguaia
objetivo: conduzir técnicos da doca.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.
rEPUBlicado Por tEr saido iNcorrEto No doE Nº 35.119. de 
19/09/2022

Protocolo: 854564
Portaria Nº 528 de 19 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: 03 a 07.10.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: são felix do Xingu.
Objetivo: Realizar monitoramento das ações de controle da Sífilis conforme Indi-
cadores do Programa de Qualificação de Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS).
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes diretora do 12º crs/sEsPa

Protocolo: 854423
Portaria Nº 527 de 19 de setembro de 2022
Nome: Edilene Maria dos santos Brito.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/siape: 0094420-1.
cPf: 249.131.032-53.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: 57226667-1.
cPf: 973.186.982-49.
Período: 25.09 a 01.10.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
Objetivo: Justifica-se o deslocamento para Belém para participação do re-
presentante da vigilância em saúde do trabalhador no curso “ violência 
interpessoal e autoprovocada relacionada ao trabalho” desenvolvido pelo 
cErEst/divast.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 854428

Portaria Nº 526 de 19 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: 26 a 29.09.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: floresta do araguaia e sapucaia.
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: 854419
Portaria Nº 500 de 02 de setembro de 2022
Nome: Epitácio castro saraiva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 0504697.
cPf: 480.110.961-68.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 19 a 23.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: santa Maria das Barreiras e santana do araguaia, redenção e 
Pau d’arco.
objetivo: realizar levantamento de patrimônio e repasse de materiais de 
patrimônio via sistema para os municípios de origem.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.
*republicada por haver sido publicada de forma incorreta no doe 
nº35.104/05.09.2022*

Protocolo: 854754
Portaria Nº 508 de 05 de setembro de 2022
Nome: Epitácio castro saraiva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 0504697.
cPf: 480.110.961-68.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Nome: creuza Melo dos santos
cargo: chefe de centro de saúde
Matrícula/siape: 8400636/2
cPf: 440.643.222-15
Nome: catarina Maria santos abud
cargo: agente administrativo
Matrícula/siape: 563317
cPf: 134.890.702-91
Período: 26 a 30.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia)
origem: conceição do araguaia.
destino: cumaru do Norte, floresta do araguaia, Bannach e rio Maria.
objetivo: realizar levantamento de patrimônio e repasse de materiais de 
patrimônio via sistema para os municípios de origem.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes.
*republicada por haver sido publicada de forma incorreta no doe 
35.106/06.09.2022*

Protocolo: 854758

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 529 de 19 de setembro de 2022.
tornar sem efeito a Portaria Nº 524/16.09.2022
Nome: José ivanaldo sales da silva.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula: 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: 854537
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HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 726 /2022–GaB/dG/HoL
a diretora Geral do HosPital oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através da Portaria Nº 696/2022 – GaB/
dG/Hol de 06 de setembro de 2022, publicada no doE nº 35.109 de 
09/09/2022 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;
designar a servidora desta autarquia, saMUEl JacoB aZaNcot NEto, ma-
trícula nº 57220835/1, arquiteto, e no seu impedimento o servidor PaUlo 
roGÉrio lEitE vital, matrícula nº 1220, engenheiro eletricista, ambos 
lotados na assessoria de Planejamento físico – asPlaf do Hospital ophir 
Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 135/2022-
HOL, firmado com a empresa AURORA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES 
E adMiNistraÇÃo ltda, cujo objeto é a locação de imóvel para atender as 
necessidades da Unidade de atendimento imediato (Uai) do Hospital ophir 
loyola, pelo período de 60 (sessenta) meses. Processo nº 2022/213749
diretor Geral em Exercício: EdNEY MENdEs PErEira

Protocolo: 854467

.

.

errata
.

errata
No extrato Publicado no doe n° 35.106 de 06 de setembro de 
2022, que trata da Portaria N° 688/2022 – GaB/dG/HoL de 
01/09/2022, referente a exclusão da Gratificação Tempo Integral do ser-
vidor carlos da foNsEca farias, matrícula n° 5087619/1
oNde se LÊ:
altErar, os termos da Portaria Nº 830/2012 – GaB/dG/Hol de 
05/11/2012, excluindo o servidor carlos da foNsEca farias, 
Escriturário, matrícula n° 5087619/1 do rol de servidores que percebem a 
Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/09/2022.
Leia se:
altErar, os termos da Portaria Nº 830/2012 – GaB/dG/Hol de 
05/11/2012, excluindo o servidor carlos da foNsEca farias, 
Escriturário, matrícula n° 5087619/1 do rol de servidores que percebem a 
Gratificação de Tempo Integral, a partir de 29/08/2022.

Protocolo: 854895

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 135/2022-HoL
objeto: locação de um imóvel localizado à rua dos Mundurucus, n. 1014, 
com anexo a travessa Honório José dos santos, n. 302, em Belém – Pa.
valor anual: r$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)
valor Mensal: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
data assinatura: 16/09/2022
vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data de assinatura do contrato.
disPENsa dE licitaÇÃo Nº 049/2022-Hol – Processo nº 2022/213749
orçamento: 10.302.1507.8880 foNtE: 0103/0269 - ElEMENto dE dEsP: 339030
contratado: aUrora EMPrEENdiMENtos ParticiPaÇÕEs E adMiNis-
traÇÃo ltda, com sede na travessa lomas valentinas, nº 820, bairro 
da Pedreira, em Belém/Pa, cEP: 66080-322, inscrita no cNPJ sob o nº 
08.689.524/0001-43.
diretor Geral em Exercício: EdNEY MENdEs PErEira

Protocolo: 854463

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 137/2021-HoL
data assinatura: 15/09/2022
Processo nº: 2022/1111516
Justificativa: ACRESCER no limite de 25%, Fornecimento de produtos des-
cartáveis,com fulcro no artigo 65, caput, i, “b” e § 1º da lei nº 8.666/93.
vigência: até o término da sua vigência em 30/09/2022
valor total do aditivo: r$ 127.894,80 (cento e vinte e sete mil e oitocentos 
e noventa e quatro reais e oitenta centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: PiNHEiros coMÉrcio EirEli - ME
EdNEY MENdEs PErEira
diretor Geral em Exercício

Protocolo: 854430

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº822/2022– cPad/Pres/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei nº 5.810/94, 
que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, o dever de apuração imediata do fato, mediante sindicância ou Pro-
cesso Administrativo Disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/661220, e seus anexos, 
que trata de infração capitulada no artigo 178, da Lei n.º 5.810/1994;
rEsolvE:
i - determinar a instauração de siNdicÂNcia iNvEstiGativa, para apu-
rar os fatos constantes do Processo nº 2022/661220, e seus anexos, e 
verificar com maior precisão o juízo de admissibilidade de abertura de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar;
ii - designar para compor a comissão de sindicância investigativa os ser-
vidores, carlos alBErto sEaBra GoNÇalvEs, técnico de segurança 
do Trabalho, matricula 57212646/2; SANDRA LÚCIA ATANES DE ALBU-
QUErQUE , Enfermeira, matricula 5643619/3 e aliNE soNia da foNsEca 
SOARES, Técnica de Enfermagem, matrícula 5558635701/2; para, sob a 
presidência do primeiro, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iv - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação de relatório, com possi-
bilidade de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de agosto de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP.

Protocolo: 854636
Portaria n.º 884/2022 – NPas/Pres/FscMP
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 e 201 seguintes da lei n.º 
5.810/94, que impõe à autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público, o dever de apuração do fato, mediante sindicância ou Pro-
cesso Administrativo Disciplinar;
coNsidEraNdo os termos do Processo n.º 2021/704493 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de de improbidade administrativa, infração ca-
pitulada no art. 190, iv, da lei n.º 5.810/94, e praticada, em tese, pelo 
servidor r.P.s, Matrícula nº 57207766/1, Enfermeiro Generalista.
rEsolvE:
i - determinar a instauração de ProcEsso adMiNistrativo disciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo n.º 2021/704493 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de improbidade administrativa, infração 
capitulada no artigo 190, IV, da Lei n.º 5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar os servidores, EdNa cristiNa viEira coNcEiÇÃo, Enfermeira, 
Matrícula n.° 57174890/1; RAPHAEL DE CARVALHO DOS SANTOS RO-
driGUEs, assistente administrativo, Matrícula n.º 57234003/1, daNiEla 
do socorro fErrEira Brasil, assistente administrativo, Matrícula n.º 
57213266/2, para, sob a presidência do primeiro, dar seguimento ao item 
precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iv - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação do relatório conclusivo, 
com possibilidade de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de setembro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP.

Protocolo: 854632

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
servidor (a): JUciNElZa PaNtoJa da silva
id. fUNcioNal: 5942829/1
término de vinculo: 15/09/2022
tipo de vínculo: contrato temporário
Motivo: a PEdido do sErvidor
Órgão: fundação santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: tÉcNico dE ENfErMaGEM
PaE: E-2022/2000501
ordenador: BrUNo MENdEs carMoNa
Belém, 15 de sEtEMBro de 2022.

Protocolo: 854695



34  diário oficial Nº 35.121 Terça-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2022

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 166/2021
PaE Nº 2021/371924 - PE srP Nº 029/2021/fscMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorroga-
ção do prazo contratual pelo período compreendido entre 13/09/2022 
a 03/04/2023, bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cin-
co por cento) para os itens 02 e 04 que estão sem saldo e para o item 09 
somente de prazo para consumir o saldo, cujo objeto é a aQUisiÇÃo dE 
MatEriais dE liMPEZa E HiGiENiZaÇÃo - sacos Plásticos, consoante 
dispõe, respectivamente, o artigo 57, §1º, iv e o artigo 65, inciso i, alínea 
‘b’, e § 1º , ambos da lei federal n.º 8.666/93.
data da assinatura: 13/09/2022
coNtratada: iNvicta clEaN HosPitalar EirEli, 
cNPJ/Mf sob o n.º 18.504.036/0001-78,
ENDEREÇO: Av Castelo Branco nº2361, Casa B; CEP:66.063-420; Bair-
ro Guamá, Belém-Pa, telefone: (91) 8180-6204/ (91) 3229-2746
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 854529
termo aditivo: 1
contrato: 171/2021/fscMP
PrEGÃo ElEtrÔNico srP N. º 016/2021/fscMP - PaE Nº 2021/182950
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 23/09/2022 a 03/04/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
nº 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de luvas.
data da assinatura: 16/09/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924; Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008067, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 
0149006489, 0149009936 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030.
contratada: oPEN farMa coMÉrcio dE ProdUtos HosPitalarEs ltda, 
cNPJ/Mf sob o n.º 27.130.979/0001-79,
Endereço: rua Gotardo Mazzarollo, n° 330, Bairro: centro, Barão de cote-
gipe/rs, cEP: 99740-000, telefone: (54) 3523-2059
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 854942
termo aditivo: 2
contrato: 172/2021/fscMP
PrEGÃo ElEtrÔNico srP N. º 016/2021/fscMP - PaE Nº 2021/182950
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 23/09/2022 a 03/04/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
nº 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de luvas.
data da assinatura: 16/09/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924; Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008067, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 
0149006489, 0149009936 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030.
contratada: NortH distriBUidora dE ProdUtos MEdicos E HosPita-
larEs ltda, cNPJ/Mf sob o n.º 34.175.735/0001-78
Endereço: rua antonio Everdosa N° 632, Bairro Pedreira, Belém\Pa, cEP: 
66085-752, telefone (91)3349-2455 / 98513-8348
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 854945
termo aditivo: 1
contrato: 173/2021/fscMP
PrEGÃo ElEtrÔNico srP N. º 016/2021/fscMP - PaE Nº 2021/182950
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de pra-
zo estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido 
de 23/09/2022 a 03/04/2023, com fulcro no artigo 57, ii, da lei federal 
nº 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de luvas.
data da assinatura: 16/09/2022
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.128.1507.8924; Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 
0269008067, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 
0149006489, 0149009936 e seus respectivos superavits; Elemento de 
despesa: 339030.
contratada: ifs NasciMENto E cia ltda EPP, cNPJ/Mf sob o n.º 63.872.493/0001-70
Endereço: tv. dr. Enéas Pinheiro, N°: 875, Belém/Pa, Bairro: Pedreira, 
cEP: 66.083-156, telefone: (91) 3276.6675/3276.6675/3276.5116
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 854950

diÁria
.

Portaria Nº 887/2022 – caPe/GP/FscMP, 
de 19 de seteMBro de 2022.

o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo saNta casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo o que dispõe os artigos 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994;
CONSIDERANDO os termos do processo nº 2022/1147601;
rEsolvE:
i - aUtoriZar os servidores abaixo listados a viajar para são Paulo/sP, a 
fim de participar do 2º Fórum Internacional de RH & Liderança, no período 
abaixo listado;
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias cujo quan-
titativo segue abaixo, para os servidores que se deslocarão conforme item i.

NoMe cPF carGo setor PerÍodo diÁrias

carla MoraEs dE alMEida 429.922.222-91 PsicoloGo cGPE 20 a 21/09/2022 01 e 1/2

carlos GilBErto viEira da s. JUNior 742.207.212-15 dirEtor diaf 15 a 22/09/2022 03 e 1/2

daYvisoN saNtos dE olivEira 952.786.482-87 assEssor NGaB 19 a 21/09/2022 02 e 1/2

tassia cristiNa NUNEs Galvao 852.120.832-49 GErENtE cGPE 20 a 21/09/2022 01 e 1/2

tatiaNE dE MEsQUita liMa da silva 746.710.222-49 ass. adM. cGPE 20 a 21/09/2022 01 e 1/2

victor MatHEUs silva MaUEs 025.508.762-45 assEssor GEdP 19 a 21/09/2022 02 e 1/2

rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 854827
Portaria Nº 839/2022 – caPe/GP/FscMP, 

de 26 de aGosto de 2022.
o PresideNte da FUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do 
ParÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo de-
creto do dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNsidEraNdo 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 2022/1016628;
rEsolvE:
i - aUtoriZar os servidores abaixo listados, a viajar para fortaleza/
CE, no período de 04/10/2022 a 07/10/2022, a fim de participarem da 
16ª Jornada Norte Nordeste de Centro Cirúrgico e Central de Esterilização;
ii - coNceder de acordo com as bases legais vigentes três diárias e meia 
aos servidores abaixo listados, que se deslocarão conforme item i.
Maria alvEs BElEM
cPf: 610.158.902-10
carGo: ENfErMEiro
lotaÇÃo: dirEtoria dE aPoio tÉcNico E oPEracioNal
aNa claUdia liMa dE soUZa
cPf: 288.991.992-72
carGo: GErENtE
lotaÇÃo: GErÊNcia dE ProcEssaMENto dE MatErial EstEriliZado
rosiMairY MaGNo rEis
cPf: 267.540.022-04
carGo: ENfErMEiro
lotaÇÃo: GErÊNcia dE ProcEssaMENto dE MatErial EstEriliZado
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém – Pa, 26 de agosto de 2022.
BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP

Protocolo: 854700

.

.

oUtras MatÉrias
.

Nota de empenho da despesa: 2022Ne01676 - Pagamento indenizatório
valor: r$40.131,00
data: 12/09/2022
objeto: serviços de endoscopia prestados aos usuários do sUs
PaE nº 2021/284642
Funcional Programática:10302150782880000; Fontes de Recursos: 
0669000000; Elemento de Despesa: 33909300
coNtratada: ENdocliN sociEdadE siMPlEs ltda, cNPJ/Mf : 
05.163.766/0001-00
ENdErEÇo: : rua Boaventura da silva, nº 1522 (altos), Bairro Umarizal, 
Belém/Pa, cEP:66.060-060, telefone: (91) 3226-3935//98865-7085
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 854538
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Nota de empenho da despesa: 2022Ne01678 - Pagamento indenizatório
valor: r$56.577,00
data: 12/09/2022
objeto: serviços de endoscopia prestados aos usuários do sUs
PaE nº 2021/284642
Funcional Programática:10302150782880000; Fontes de Recursos: 
0669000000; Elemento de Despesa: 33909300
coNtratada: ENdocliN sociEdadE siMPlEs ltda, cNPJ/Mf : 
05.163.766/0001-00
ENdErEÇo: : rua Boaventura da silva, nº 1522 (altos), Bairro Umarizal, 
Belém/Pa, cEP:66.060-060, telefone: (91) 3226-3935//98865-7085
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 854547

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1013/2022 - GaBiNete/aJUr/HeMoPa, 
de 13 de setembro de 2022.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o período de férias oficias de servidora membro desta Comissão 
de Sindicância (PORTARIA Nº 870/2022 - AJUR/GAPRE/HEMOPA);
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2022/943085, bem como a necessidade de realização de diligencias, con-
sideradas imprescindíveis para a correta resolução do caso concreto, sob a 
responsabilidade da comissão Permanente de sindicância e Processo ad-
ministrativo disciplinar.
rEsolvE,
i –soBrEstar o prazo da sindicância referente ao Processo nº  2022/943085, 
publicada através da Portaria Nº 870/2022 –GaPrE/aJUr/HEMoPa de 05 
de Agosto de 2022, no período de 01/09/2022 a 05/10/2022;
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 13 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 854548

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 096/2022 decorreNte do PreGÃo eLetrÔ-
Nico Nº. 048/2022- Processo adMiNistratiVo Nº 2022/524885.
das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia 
do Pará – HEMoPa
coNtratado: cata vENto rEfriGEraÇÃo E sErviÇos GErais 
ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 
03.534.028/0001 – 05, com sede na rua vinte e oito, 536 –reduto- Be-
lém / Pará, cEP: 66.053 - 355, neste ato representada por seu represen-
tante legal liliaNNE Brito saNtos, portador da cédula de identidade 
nº. 08.854.213-9 / ifP/rj, cPf/Mf sob o nº. 440.626.992-49, doravante 
denominada coNtratada.
do oBJEto: o objeto do presente contrato é contratação de empresa es-
pecializada para a prestação de serviços técnicos de Manutenção Preven-
tiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças, componen-
tes, acessórios e insumos por outros novos e originais dos sistemas de ar 
condicionado das centrais de ar fan coil (condensação a água), aparelhos 
tipo splits e aparelhos de ar condicionados tipo de janela, assim como a 
instalação de dutos e saídas de ar condicionado para as salas, corredores e 
depósitos, advindas das máquinas instalados no Hemocentro coordenador, 
anexos e Hemocentro regional de castanhal, conforme descrito no aNE-
XO II, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste 
termo de referência.
do PraZo: O contrato firmado junto à vencedora do certame vigorará pelo 
período de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura;
dos rEcUrsos:os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária:
Programa de trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do valor:o valor global do presente contrato é de r$ 286.000,00 (duzen-
tos e oitenta e seis mil reais).

do fiscal do coNtrato: a execução do contrato será acompanhada e 
fiscalizada pela Gerência de Infraestrutura, representada pela Servidora 
rebeca Guerra trindade designada pela fundação HEMoPa, nos termos 
art. 67 da lei nº 8.666/93, a qual competirá acompanhar, controlar e ava-
liar a sua execução, atestar a efetividade da prestação dos serviços e diri-
mir as dúvidas que surgirem em seu curso;
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra do coNtrato:15 de setembro de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - contratante
lilianne Brito santos - cata vENto rEfriGEraÇÃo E sErviÇos GErais 
ltda - contratada
ordENador dE dEsPEsa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 854575

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato 135/2018 
(reF. Proc. 2022/1066281)

das PartEs:
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo cENtro dE HEMotEraPia E HEMatoloGia 
do Pará – HEMoPa
coNtratada: QiaGEN BiotEcNoloGia Brasil ltda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 01.334.250/0001-20, com sede 
na avenida do café, nº 277, 2° andar, Bloco a, conjunto 202, vila Guarani, 
cEP nº 04311-900 são Paulo, neste ato representada por seu representan-
te legal danilo de oliveira, Brasileiro, casado, contador, portador da cédula 
de identidade nº 15.654.838-0 ssP/sP, cPf/Mf sob o nº 086.619.938-09, 
doravante denominada coNtratada
oBJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato 135/2018, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação 
de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 
23/10/2022 a 23/10/2023.
valor: o valor global do presente aditivo é de r$ 17.321,76 (dezessete 
mil trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos).
foNtE do rEcUrso: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
do foro: Belém – Pará
data dE assiNatUra do tErMo: 09 de setembro de 2022.
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra- PrEsidENtE da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa- contratante
danilo de oliveira - QiaGEN BiotEcNoloGia Brasil ltda -contratada
ordENador dE dEsPEsa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 854566

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 072/2022 – HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2022/746115
oBJEto: aquisição de material de limpeza, conservação e manejo de resí-
duos para o Hemocentro coordenador e demais Unidades da Hemorrede, 
pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UasG da fundação HEMoPa: 925452
sEssÃo PÚBlica: 30/09/2022 (sexta-feira)
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782890000,10302150782930000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022, 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 339030 e 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 854611

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº535 , 19 de seteMBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rEsolvE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – fHcGv, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de sEtEMBro/2022.
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1º PEriodo

Matric NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

57197914/1 silvia BErNadEtE da 
silva siMoEs

aUXiliar adMi-
Nistrativo

02/06/2017 a 
01/06/2020 30 19/09/2022 a 

18/10/2022 -

dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fHcGv

Protocolo: 854671

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 208/22
Nome: dalviNa MaGalHaEs BraGa da silva
Matrícula: 5933259/ 2
cargo/lotação: aUX.adMiNistrativo/fHcGv
Período: 29/08/2022 a 29/08/2022
laudo: 210/22
Nome: carla rafaElli da silva E silva
Matrícula: 5940766/ 2
cargo/lotação: aUX.adMiNistrativo/fHcGv
Período: 29/08/2022 a 12/09/2022
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
Presidente – fPEHcGv

Protocolo: 854696

coNtrato
.

contrato N° 265/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de dietas enterais para pacientes internados nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
valor total: r$ 28.836,00 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 101/2022
data assinatura: 29/08/2022
vigência: início em 16/09/2022 e término em 15/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
Fonte de Recurso: 0261; 0269; 0103; 0149.
coNtratado:
Nome: daKar coMErcio E sErviÇo ltda
ENdErEÇo: travEssa fraNÇa 2784 - EstrEla
tElEfoNE: (91) 99350-4343
E-MAIL: dakarsolucoes@gmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 854622
contrato N° 262/2022
Classificação do Objeto. Outros
objeto: aquisição de dietas enterais para pacientes internados nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
valor total: r$ 28.836,00 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 101/2022
data assinatura: 29/08/2022
vigência: início em 16/09/2022 e término em 15/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0261; 0269; 0103; 0149.
coNtratado:
Nome: distriBUidora flaMEd HosPitalar EirEli
ENdErEÇo: rUa aNa cristiNa, 04 a, KM 08, sala 02, Bairro: áGUas BraNcas
tElEfoNE: (91) 98162-3595
E-Mail: comercial@mvlicitacoes.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 854642

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 138/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Produtos para saúde
-PPs Especializados, utilizados nos procedimentos de Hemodinâmica em 
pacientes do sUs, por um período de 12 (doze) meses, na fundação Públi-
ca Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv), conforme es-
pecificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do 
edital, para adquirir nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 06/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 854438

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 139/2022
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de im-
permeabilização, com reparos estruturais e fornecimento integral de mão 
de obra técnica, materiais, ferramentas e suporte técnico, a ser executado 
nos reservatórios de água, sendo 02 (duas) cisternas e 02 (duas) caixas 
d’água suspensas, localizadas no prédio da fundação Pública Estadual Hos-
pital de Clínicas Gaspar Vianna – FPEHCGV, conforme especificações do 
termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 07/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHEta

Protocolo: 854435

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 530, de 19 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGv, no uso de suas atribuições legais.
rEsolvE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de Maria do socorro 
GoNÇalvEs BENtEs, matrícula funcional nº 5175054/1, assistENtE dE 
adMiNistraÇÃo, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor 
de r$ 500,00 (QUiNHENtos rEais), para fazer face à despesas miúdas 
desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de fundo será de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
Presidente – fPEHcGv
Portaria Nº 531, de 19 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGv, no uso de suas atribuições legais.
rEsolvE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de tatiaNE MoraEs dE 
MacEdo, matrícula funcional nº 57198215/1
, aUX. adMiNistrativo, no seguinte elemento de despesa: 333903096, 
no valor de r$ 400,00 (QUatrocENtos rEais), para fazer face à despe-
sas miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de 
fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
Presidente – fPEHcGv
Portaria Nº 532, de 19 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGv, no uso de suas atribuições legais.
rEsolvE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de rosiclEidE foNsE-
ca da silva, matrícula funcional nº 5360854/2, aGENtE adMiNistrati-
vo, no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 333903996, no valor 
de r$ 300,00 (trEZENtos rEais), para fazer face à despesas miúdas 
desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de fundo será de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
Presidente – fPEHcGv
Portaria Nº 533, de 19 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGv, no uso de suas atribuições legais.
rEsolvE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de dEloN NasciMENto 
dE alBUQUErQUE, matrícula funcional nº 57175248/1, aUX. adMiNis-
trativo, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de r$ 
1.500,00 (UM Mil E QUiNHENtos rEais), para fazer face à despesas 
miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos de fundo 
será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
Presidente – fPEHcGv
Portaria Nº 534, de 19 de seteMBro de 2022.
o presidente da fHcGv, no uso de suas atribuições legais.
rEsolvE:
coNcEdEr, sUPriMENtos dE fUNdos em nome de tHiaGo rocKMaNN 
dos saNtos, matrícula funcional nº 57188269/ 1, aUXiliar dE tEcNi-
co dE iNforMatica, no seguinte elemento de despesa: 333903096 e 
333903996 , no valor de r$ 1.000,00 (UM Mil rEais), para fazer face à 
despesas miúdas desta instituição. o prazo de utilização dos suprimentos 
de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
Presidente – fPEHcGv

Protocolo: 854413
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FÉrias
.

Portaria Nº505,19 de oUtUBro de 2022.
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rEsolvE,
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, lo-
tados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna, 
referente ao mês de oUtUBro/2022.
PerÍodo aQUisitiVo 2018/2019

MatricULa NoMe PerÍodo
57188637 1 MoNica cristiNa da silva PErEira 01/10/2022 30/10/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2019/2020

MatricULa NoMe PerÍodo
5931116 1 carla HElENa XaviEr WaNdErlEY rocHa 01/10/2022 30/10/2022
57234055 1 JosilENE araUJo rEis 01/10/2022 30/10/2022
5137853 1 Maria solaNGE costa da silva 01/10/2022 30/10/2022
57231113 1 roBErta GoEs dE MEllo PErEira 01/10/2022 30/10/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2020/2021

MatricULa NoMe PerÍodo
57192995 1 adiB KoUrY JUNior 13/10/2022 01/11/2022
5855284 3 aliNEs Maria da silva PalHEta 01/10/2022 30/10/2022
5361010 2 aNa claUdia carvalHo dE alMEida 01/10/2022 30/10/2022
5951350 1 aNdErsoN dE salEs corrEa 17/10/2022 15/11/2022
54187977 1 cErEs aUGUsta dE soUZa castro 01/10/2022 30/10/2022
5922714 2 cilaNNa NasciMENto MoraEs 01/10/2022 30/10/2022
54184358 2 claUdia XaviEr da silva 01/10/2022 30/10/2022
5221404 1 EliaNa MENEZEs da silva 01/10/2022 30/10/2022
54194031 1 fatiMa dE JEsUs da triNdadE GoNcalvEs 03/10/2022 01/11/2022
5951636 1 GErUsa MariNHo da costa 01/10/2022 30/10/2022
57190955 1 GEssE alvEs loBo 03/10/2022 01/11/2022
5829372 2 HEldEr JosE liMa rEis 01/10/2022 30/10/2022
57188553 1 isaBEl do carMo farias 01/10/2022 30/10/2022
5911931 2 JaQUEliNE fErNaNda saNtos dos saNtos 01/10/2022 30/10/2022
57192253 1 JosENEtE MENdEs dE aZEvEdo soUsa 01/10/2022 30/10/2022
8400797 1 JUcEliNo aUGUsto BaNdEira dE MoraEs 12/10/2022 31/10/2022
57205677 1 KEila JosE dos saNtos cUNHa 01/10/2022 30/10/2022
54188340 1 KEllY lENE taPaJos coNcEicao dE olivEira 01/10/2022 30/10/2022
5951624 1 lorENa MartEl UrUÇU 01/10/2022 30/10/2022
57189547 1 lUcia sUMiKo WataNaBE fErrEira 01/10/2022 30/10/2022
57195195 1 MarcEl da silva MorEira 03/10/2022 01/11/2022
57231693 1 MarcElo dos saNtos BEZErra 01/10/2022 30/10/2022
55590296 1 MaUricio fortUNa PiNHEiro 01/10/2022 30/10/2022
57234499 1 Natalia dE soUsa riBEiro 03/10/2022 01/11/2022
5949333 1 NatasHa dE aNdradE tEiXEira GoMEs 16/10/2022 14/11/2022
57194411 2 osaNa Batista da silva carvalHo 01/10/2022 30/10/2022
5229448 4 rEiNaldo silva Maia 17/10/2022 15/11/2022
5265320 2 rilvaNa dE araUJo MacHado 01/10/2022 30/10/2022
5827892 2 rodriGo avElar dE alMEida 01/10/2022 30/10/2022
5684846 1 rosaNE MarQUEs rosado GoMEs 01/10/2022 30/10/2022
2010895 2 silvia MartiNs dE castro 03/10/2022 01/11/2022
54195161 1 solaNGE fErrEira tavarEs 01/10/2022 30/10/2022
57188603 1 taNia do socorro saNtos silva 01/10/2022 30/10/2022
54193855 1 tatiaNa soUZa loBo 01/10/2022 30/10/2022
5942026 1 tErEZa cilENE saNtos dE liMa 01/10/2022 30/10/2022
5894465 2 viviaNE Patricia foNsEca loPEs 17/10/2022 15/11/2022
54194139 1 WaGNEr caMilo BaNdEira da silva 01/10/2022 30/10/2022
5944100 1 MarlY Malafaia BraNdao 16/10/2022 14/11/2022

PerÍodo aQUisitiVo 2021/2022

MatricULa NoMe PerÍodo

5960894 1 adriaNa GoMEs frEitas 03/10/2022 01/11/2022
5851165 3 adriaNa JUca vilar 15/10/2022 13/11/2022
54193883 1 alcENira MoraEs dE olivEira 17/10/2022 15/11/2022
3261204 1 alicE do socorro PaNtoJa silva 03/10/2022 01/11/2022
5955232 1 aNa cristiNa viNHas dE liMa 03/10/2022 01/11/2022
54184503 2 aNa lUcia lEal dE liMa 03/10/2022 22/10/2022
54190117 2 aNa silvia MaGNo E silva alMaZaN 03/10/2022 01/11/2022
5829801 2 aNdErsoN costa da silva 03/10/2022 01/11/2022

55586234 3 aNdrE tHiaGo BEZErra dos rEis 15/10/2022 13/11/2022
5911507 4 aNNY NaYara Barros Garcia 17/10/2022 15/07/2022
54191753 1 aNtoNia EliEtE aMoriM tErto 01/10/2022 30/10/2022
5891603 1 aNtoNia silva costa 03/10/2022 01/11/2022
5854385 3 aUXiliadora PaNtoJa fErrEira 01/10/2022 30/10/2022
5081424 3 BErNadEtE BraGa GUiMaraEs 01/10/2022 30/10/2022
54182286 4 caroliNa soarEs laNGaNKE 03/10/2022 01/11/2022
5154510 1 cElia Nadia rocHa dE olivEira 01/10/2022 30/10/2022
5155118 1 cEsar aUGUsto da silva Matos 03/10/2022 01/11/2022
57188520 1 ciNtHia lUZ loBo 03/10/2022 01/11/2022
55589999 1 claUdio claUdiNo alvEs alMEida 01/10/2022 30/10/2022
54190909 1 clEivissoN HarlEY da silva MaNo 01/10/2022 30/10/2022
5959559 1 daNUBia dE soUZa BitENcoUrt 03/10/2022 01/11/2022
57192771 1 dEiJaNE Baia das cHaGas 01/10/2022 30/10/2022
5920905 2 dEisE valEria dUartE PiNto 17/10/2022 15/11/2022
5854334 2 dENildE ciriNo dos saNtos 01/10/2022 30/10/2022
726311 1 diaNa do socorro corrEa dE MElo soUZa MoraEs 03/10/2022 01/11/2022

80846099 2 diEGo riBEiro XiMENEs 17/10/2022 15/11/2022
57188302 1 dUlciNEa fErNaNdEs aMaral cordEiro 01/10/2022 30/10/2022
5290910 2 Ecilda Maria MoNtEiro NEvEs 01/10/2022 30/10/2022
5335809 4 EdsoN NoGUEira farias 03/10/2022 01/11/2022
5959473 1 EldEr NaYaN dE JEsUs torrEs 01/10/2022 30/10/2022
54189143 1 EliElZa rodriGUEs PraZErEs 01/10/2022 30/10/2022
54191371 1 Elvira Maria dE MoUra PalHa silva 03/10/2022 01/11/2022
57203325 1 EMaNoEla silva da silva 01/10/2022 30/10/2022
5605946 2 ErMita aMaral MoNtEiro Brito 01/10/2022 30/10/2022
5911723 3 EvErlaN carlos da PaiXao 01/10/2022 30/10/2022
722693 1 fEliPE riBEiro MoNtEiro 03/10/2022 01/11/2022

54184212 2 GiZEllE da silva aZEvEdo dE aNdradE 17/10/2022 15/11/2022
5866057 3 GlEYcE BarBosa PiNHEiro dE fraNca 15/10/2022 13/11/2022
57188376 1 HElEM do socorro MacEdo dos saNtos 01/10/2022 30/10/2022
54191751 1 HElENa dE JEsUs fErrEira Gaia 01/10/2022 30/10/2022

89788 1 iracEMa GUErrEiro MEirEllEs 03/10/2022 01/11/2022
54190674 1 ivoNE da silva saNtos 03/10/2022 01/11/2022
5091322 1 iZaBEl cEliNa da silva MUrta 01/10/2022 30/10/2022
5757290 2 JaNiE Maria araUJo GoNcalvEs alMEida 03/10/2022 01/11/2022
6018718 2 Joao Bosco MoNtEiro 03/10/2022 01/11/2022
5942711 2 Joao roBsoN olivEira dos saNtos 16/10/2022 14/11/2022
5905464 1 JoEdsoN alvEs foNsEca 01/10/2022 30/10/2022
55587319 1 JosE aUGUsto da silva saNtos 01/10/2022 30/10/2022
54190643 1 JUcilENE rEis costa 03/10/2022 01/11/2022
5894588 2 Kaio vilHENa vEloso 01/10/2022 30/10/2022
5955523 1 Karla cristiNa GoMEs das NEvEs 01/10/2022 30/10/2022
57188541 1 Karla PiNHEiro da silva 16/10/2022 14/11/2022
57192831 1 Karla rENata dE soUZa saNtos 01/10/2022 30/10/2022
57188527 1 KElY do socorro MaNHoarEs triNdadE 03/10/2022 01/11/2022
54197799 1 KlEBEr roBErto da silva GoNcalvEs dE olivEira 01/10/2022 30/10/2022
57188401 1 lENi Maria MEira 01/10/2022 30/10/2022
57188660 1 lEoNila da silva MarQUEs 17/10/2022 15/11/2022
5891607 1 lEoNildE NoBrE dE MElo 03/10/2022 01/11/2022
5828660 2 lUciaNa da silva crUZ cardoso HolaNda 03/10/2022 22/10/2022
57195104 1 lUcilENE PErEira tavarEs 01/10/2022 30/10/2022
5469112 2 lUiZ alBErto rolla MaNEscHY 05/10/2022 24/10/2022
5955226  MaNUElY PiNto dE soUZa 01/10/2022 30/10/2022
5722780 1 Marcia lUiZa BlaNco avila PiNHEiro 03/10/2022 01/11/2022
5856256 2 Maria aUXiliadora rodriGUEs dE soUsa 01/10/2022 30/10/2022
723096 1 Maria dE NaZarE aZEvEdo 01/10/2022 30/10/2022

55588405 1 Maria dE NaZarE MoNtEiro E silva 03/10/2022 01/11/2022
5372690 2 Maria do socorro da foNsEca JaciNto 03/10/2022 01/11/2022
57188558 1 Maria EdilENE dE soUsa Brito 01/10/2022 30/10/2022
57188604 1 MarilU Paiva NasciMENto 03/10/2022 01/11/2022
5154286 1 MaristEla frEitas dE olivEira 03/10/2022 01/11/2022
5960047 1 MarlY Maria PiNto 01/10/2022 30/10/2022
54191770 1 MidiaN MENdEs dE aZEvEdo 06/10/2022 04/11/2022
54193806 1 MiltoN do NasciMENto GoNcalvEs 01/10/2022 30/10/2022
57188793 1 NaZarENo fErrEira aMaral 01/10/2022 30/10/2022
57196710 2 NElsaN valE rodriGUEs 01/10/2022 30/10/2022

54191769 1 NoEMia carvalHo saNtiaGo 03/10/2022 01/11/2022

57174670 1 odalEa PaNtoJa dE Morais 01/10/2022 30/10/2022
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54191820 1 odilENE GoNcalvEs da costa 03/10/2022 01/11/2022
54189791 1 Patricia BENtEs diNiZ 03/10/2022 01/11/2022
57175241 1 PaUla cristiNa vilHENa dias 01/10/2022 30/10/2022
54190229 3 PaUla rEGiNa fErrEira lEMos 01/10/2022 30/10/2022
5146623 1 PEdro PaUlo riBEiro Bastos 03/10/2022 01/11/2022
57198029 2 QUiria JUditH KallfMaN dE carvalHo 03/10/2022 01/11/2022
57188613 1 roBErta dE cassia NasciMENto MElo 03/10/2022 01/11/2022
55588298 2 roBErto dE vascoNcElos fraNco filHo 03/10/2022 01/11/2022
5084865 3 rosaNGEla Matos da silva 01/10/2022 30/10/2022
54190632 1 rosENEida JacQUEliNE olivEira dE alMEida 03/10/2022 01/11/2022
57188656 1 rosiNEidE rodriGUEs da triNdadE 03/10/2022 01/11/2022
5861985 2 sHEila sUElY rEZENdE dE frEitas 01/10/2022 30/10/2022
57188659 1 silvaNa Maria GoNcalvEs cordEiro 01/10/2022 30/10/2022
5953587 1 silvia tavarEs GoNÇalvEs liMa 01/10/2022 30/10/2022
57188572 1 silviaNE loPEs da triNdadE 01/10/2022 30/10/2022
5959529 1 taMirEs dE NaZarE soarEs 01/10/2022 30/10/2022
55590267 1 UrsUla Mara MorEira da silva araUJo 01/10/2022 30/10/2022
57188606 1 vaNaldo alvEs da silva 03/10/2022 01/11/2022

 dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E PUBliQUE-sE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHEta
diretor Presidente da fHcGv

Protocolo: 854674

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 051 de 19 de seteMBro de 2022.
a diretora do Hospital regional de salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da Portaria N° 210/2021/ccG, de 
08 de fevereiro de 2021, publicada no doE n°34.486 de 09/02/2021, e,
coNsidEraNdo o que dispões o art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94, 
que determina que autoridade que tiver ciência de irregularidade no ser-
viço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado 
ampla defesa;
coNsidEraNdo as recomendações consignadas no parecer da coNJUr à 
sequência 16, constante no processo administrativo eletrônico 2021/523944, 
devidamente ratificado através do despacho, à sequência 17;
r E s o l v E:
i –instaurar ProcEsso adMiNistrativo disciPliNar através da co-
MissÃo PErMaNENtE dE ProcEsso adMiNistrativo disciPliNar do 
HosPital rEGioNal dE saliNÓPolis/sEsPa composta pelos servidores: 
Maria KarEM dos saNtos fErNaNdEs, matrícula nº 57211829/2, JoÃo 
PaUlo Batista arNoUr , matrícula n° 57194173/1, cÉlio MiraNda da 
silva, matrícula nº 54189800/1, e aliNE GoNÇalvEs dE soUsa, matrí-
cula nº 54194142-1, para sob a presidência do primeiro, apurar os indícios 
de irregularidades administrativas praticadas pela senhora E. f. M., servi-
dora deste HosPital rEGioNal dE saliNÓPolis/ sEsPa, em tese, pela 
prática das transgressões disciplinares previstas no art. 177 , i c/c art. 
178, Xvii da lei Estadual n° 5.810/1994, in verbis, bem como proceder ao 
exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, em 
tudo observando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, 
insculpidos no art. 5°, inciso lv da constituição federal de 1988.
ii – a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação de relatório 
final no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
salinópolis, 19 de setembro de 2022.
lUaNa KEllY loiola NoroNHa
diretora do Hospital regional de salinópolis

Protocolo: 854789

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria N° 348 de 16 de seteMBro de 2022
Pae nº 2022/1145042;
Nome: lUiZa toKiKo YaNaGUiBasHi sHiBata
id. funcional nº 5608384/2
cPf nº 049.062.842-72
valor do suprimento: r$-2.000,00 (dois mil reais)
dotação orçamentária:

FoNte cLassiFicaÇÃo eLeMeNto de 
desPesa VaLor descriÇÃo

0101 26.122.1297.8338 339030 r$ 2.000,00 Material de consumo

iv - o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
1. a) aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício 
financeiro em que foi concedido.
2. b) Prestação de contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término 
do prazo de aplicação.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 16 de setembro de 2022
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 854860
Portaria N° 121 de 14 de seteMBro de 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989, e
CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2022/1074573;
rEsolvE:
dEsiGNar os servidores raiMUNdo NaZarENo daMascENo silva, id. 
funcional nº 2047624/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, 
JosÉ soUsa da silva, id. funcional nº 3273172/1, ocupante do cargo de 
auxiliar de administração e aNtoNio PErEira fErrEira, id. funcional nº 
2037521/1, ocupante do cargo de auxiliar de campo, para sob a presidên-
cia do primeiro, proceder ao levantamento e avaliação de bens móveis nas 
unidades administrativas desta secretaria, relativo ao exercício de 2022.
rEGistrE-sE. PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Gabinete do secretário de Estado de transportes, 14 de setembro de 2022
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 854854

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2022/300494
Nº do coNtrato: 065/2022 
oBJEto: o contrato tem como objeto os serviços de construção de 02 
(duas) pontes em concreto armado, localizadas na Pa-256, sobre os iga-
rapés: Santa Rita I - km 105 (31,00m x 8,60m) e Santa Rita II - km 98 
(20,00m x 8,60m), trecho Pa-451 / Pa-140, no Município de ipixuna do 
Pará, sob a jurisdição do 7º Núcleo regional.
valor: r$ 2.891.854,42 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
data da assiNatUra: 19/092022.
PraZo: 210 (duzentos e dez) dias.
ModalidadE: tomada de Preços nº 003/2022.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Unidade: 290101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da 
Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 0130000000, Origem do Recurso: 
EXtErNo e Pi: 206cP1121BX.
dados da coNtratada:
NoME: Js sErviÇos dE coNstrUÇÃo ltda.
cNPJ: 07.251.691/0001-45.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira - sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 854873

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo de 
serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro
coNtrato Nº: 048/2021
ProcEsso N°: 2020/383480 aNEXo: 2022/975397
JUstificativa: o presente termo aditivo de acréscimo e supressão de 
Serviços, com Reflexo Financeiro ao Contrato n° 048/2022, decorre da 
solicitação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” 
e “b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e setor técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta sEtraN.
valor do coNtrato: r$ 9.282.850,48 (nove milhões, duzentos e oitenta 
e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos).
valor acrEscido: r$ 1.483.448,16 (um milhão, quatrocentos e oitenta 
e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).
valor sUPriMido: r$ 62.635,45 (sessenta e dois mil, seiscentos e trinta 
e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
valor do rEflEXo fiNaNcEiro: 1.420.812,71 (um milhão, quatrocentos 
e vinte mil, oitocentos e doze reais e setenta e um centavos),
valor fiNal do coNtrato: r$ 10.703.663,19 (dez milhões, setecentos 
e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: : Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 
26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: 
TESOURO; Fonte do Recurso: 0124000000.
data da assiNatUra: 19/09/2022.
NoME: tl coNstrUcoEs E tErraPlaNaGEM ltda.
cNPJ: 63.883.672/0001-02.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira, sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 854867
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eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNtrato: 067/2021
Processo: 2021/301283 aNeXo: 2022/585414
JUstificativa: o termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº. 
067/2021 é decorre da solicitação feita pela empresa contratada, manifes-
tação técnica, manifestação jurídica, devidamente autorizada pelo secre-
tário de Estado de transportes, com fundamentado no art. 57, §1, ii da 
lei federal nº. 8.666/93.
iNic. dE viG.: 26/07/2022 tÉrM. viG.: 12/11/2022
PraZo: 110 (cento e dez) dias.
data da assiNatUra: 19/09/2022.
coNtratada: tÉcNica ENGENHaria ltda.
cNPJ: 05.283.511/0001-81.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 854869

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 134/2022  Processo nº: 2022/530490
Nº. do termo: 1º data de assinatura: 12/09/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio 
nº 134/2022 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENtE. a pror-
rogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na 
cláusula Quinta, item 5.1, alínea “h” e “j”, passando consequentemente os 
documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 88 (oitenta e oito) dias  inic. de vig.: 26/09/2022  t. vig.: 22/12/2022.
Nome:  PrEfEitUra MUNiciPal dE visEU, cNPJ nº 04.873.618/0001-17
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 854864

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação n° 835323 referente a Portaria Nº 159/2022-GP, 
publicada no doe nº 35.066 de 03/08/2022
onde se lê:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
5945622 alelizia dos santos Miranda 19/09/2022 a 30/09/2022 2021/2022

Leia-se:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
5945622 alelizia dos santos Miranda 26/09/2022 a 07/10/2022 2021/2022

Protocolo: 854947

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

Portaria
.

Portaria Nº 303 de 19 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUário E da 
PEsca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no DOE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
CONSIDERANDO o Processo nº 2022/1112168;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar a servidora dUlciMar dE MElo E silva, ocupante do 
cargo de Engenheira agrônoma, matricula nº 22705/1, para acompanhar e 
fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 167/2022, celebrado com o COSTA 
IMPRESSÕES LTDA, CNPJ sob o nº 31.833.470/0001-80;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; Registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; Confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino.

Protocolo: 854712

Portaria Nº 304 de 19 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE dEsENvolviMENto aGroPEcUário E da 
PEsca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no DOE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
CONSIDERANDO o Processo nº 2022/1118742;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar a servidora rosEMarY rEBElo PErEira, ocupante do 
cargo de assessora técnica, matricula nº 54194422/4, para acompanhar e 
fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 168/2022, celebrado com o ASSO-
ciaÇÃo ParQUE ciENtÍfico E tEcNolÓGico do sUl da BaHia/cENtro 
DE INOVAÇÃO DO CACAU, CNPJ sob o nº 24.042.289/0002-50;
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; Registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; Confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabele-
cido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, 
juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente 
executado; Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilida-
de; Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
JoÃo carlos lEÃo raMos
secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 854670

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 305  de 19 de seteMBro  de 2022
o dirEtor adMiNistrativo E fiNaNcEiro, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas
CONSIDERANDO, o processo nº 2022/1184191;
r E s o l v E:
coNcEdEr licença Prêmio a servidora KariNa coNcEicao viEira frias, 
matrícula 23744/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no 
período de 03/10/2022 à 01/12/2022 (60) dias, correspondentes ao triê-
nio 2001/2004 e 02/12/2022 à 30/01/2023 (60) dias, correspondentes ao 
triênio 2004/2007
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Márcio MarcElo dE soUZa triNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 854576

.

.

errata
.

Na Portaria Nº 270 de 29 de aGosto de 2022, PUBLicada No 
doe Nº 35.098 de 31.08.2022
sErvidor: MaNoEl JoÃo PaNtoJa BoNifácio
oNde se LÊ: MatrÍcUla:15440/1
Leia-se: MatrÍcUla: 11886/1

Protocolo: 854662

.

.

coNtrato
.

contrato nº 167/2022 - sedaP
Processo Nº 2022/1112168.
Objeto: Prestação de serviços gráficos.
valor Global: r$ 110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais).
dotação orçamentária: ação 8704, fonte 0335, Natureza da despesa 
339039 e funcional Programática 20.608.1491.8704.
data assinatura: 19/09/2022.
vigência: 20/09/2022 a 19/10/2022.
contratado: costa iMPrEssÕEs ltda, cNPJ/Mf sob o nº: 
31.833.470/0001-80.
Endereço: tv. 14 de abril, nº 1009, cep: 66.060-460, Bairro: fátima, Belém-Pará.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 854524
contrato nº 168/2022 - sedaP
Processo Nº 2022/1118742.
objeto: contratação de consultoria especializada no fomento à melhoria 
de qualidade do cacau do Pará por meio da transferência de tecnologia, 
para atender a demanda de 20 produtores rurais, técnicos e ou agrôno-
mos, que participaram do festival de chocolate de Belém do Pará.
valor Global: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8705, Natureza da despesa: 335041 – fonte 
de recurso: 0135, funcional Programática: 20.608.1491.8705.
data assinatura: 19/09/2022.
vigência: 19/09/2022 a 18/11/2022.
contratado: associaÇÃo ParQUE ciENtÍfico E tEcNolÓGico do sUl da 
BaHia/cENtro dE iNovaÇÃo do cacaU, cNPJ/Mf sob o nº 24.042.289/0002-50.
Endereço: Rodovia Jorge Amado, km 16, – UESC, IPAF - Instituto de Pesquisa 
em análises físico-Químicas, cidade de ilhéus, Ba, Brasil, cEP 45.662-200.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 854477

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º termo aditivo ao convênio N° 21/2021 - sedaP
data de assinatura: 16/09/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 21/2021 por mais 06 
(seis) meses, a contar do dia 17/09/2023 à 17/03/2023.
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convenente: MUNiciPio dE Brasil Novo.
Endereço: rua castelo Branco, n° 821 - centro, cEP 68.148-000, no Mu-
nicípio de Brasil Novo-Pa.
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos.

Protocolo: 854496

diÁria
.

Portaria de diÁrias  Nº 838/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: 
fernando antônio teixeira Mendes carGo: chefe de serviço de Pesqui-
sa/cEPlac MatrÍcUla: 310420 oriGEM: Belém/Pa dEstiNo: altamira/
PaoBJEtivo: reunião com os Produtores da transamazônica PErÍodo: 
21 a 23/09/2022 Nº dE diárias: 2 ½ (duas e meia) ordENador: Márcio 
Marcelo de souza trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 854943
Portaria de diÁrias  Nº 830/022fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: 
Jasson luiz Pinheiro Moreira carGo: auditor fiscal federal agropecuáraio 
MatrÍcUla: 31605-9 oriGEM: tomé açu/Pa dEstiNo: Belém/PaoBJEti-
vo: Participar do forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem como, 
nas atividades que serão desenvolvidas no Estande institucional da cE-
Plac/sUPaM, durante o vii festival internacional do chocolate e cacau da 
amazônia. 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 831/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: fran-
cisco das chagas de Medeiros costa carGo: agente de atividades agro-
pecuárais MatrÍcUla: 00320514 oriGEM: altamira/Pa dEstiNo: Belém/
PaoBJEtivo: Participar do forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem 
como, nas atividades que serão desenvolvidas no Estande institucional da 
cEPlac/sUPaM, durante o vii festival internacional do chocolate e cacau 
da amazônia PErÍodo: 21 a 26/09/2022 Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e 
meia) ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade /diretor adminis-
trativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 832/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: 
carlos alberto rodrigues da silva carGo: agente de atividades agrope-
cuárais MatrÍcUla: 309448 oriGEM: Medicilândia/Pa dEstiNo: Belém/
PaoBJEtivo: Participar do forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem 
como, nas atividades que serão desenvolvidas no Estande institucional da 
cEPlac/sUPaM, durante o vii festival internacional do chocolate e cacau 
da amazônia PErÍodo: 21 a 26/09/2022 Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e 
meia) ordENador: Márcio Marcelo de souza trindade /diretor adminis-
trativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 833/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: 
diemerson correa Barile carGo: agente de atividades agropecuárais 
MatrÍcUla: 30298 oriGEM: Uruará/Pa dEstiNo: Belém/PaoBJEtivo: 
Participar do forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem como, nas 
atividades que serão desenvolvidas no Estande institucional da cEPlac/
sUPaM, durante o vii festival internacional do chocolate e cacau da ama-
zônia 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 834/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: 
José Mário Barbosa de Barros carGo: agente de atividades agropecuárais 
MatrÍcUla: 0032087 oriGEM: rurópolis/Pa dEstiNo: Belém/PaoBJEti-
vo: Participar do forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem como, 
nas atividades que serão desenvolvidas no Estande institucional da cE-
Plac/sUPaM, durante o vii festival internacional do chocolate e cacau da 
amazônia 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 835/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: José 
luiz da silveira carGo: auditor fiscal federal agropecuáraio MatrÍcUla: 
0032087 oriGEM: acará/Pa dEstiNo: Belém/PaoBJEtivo: Participar do 
forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem como, nas atividades que 
serão desenvolvidas no Estande institucional da cEPlac/sUPaM, durante 
o vii festival internacional do chocolate e cacau da amazônia PErÍodo: 
21 a 26/09/2022 Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e meia) ordENador: Már-
cio Marcelo de souza trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP
Portaria de diÁrias  Nº 836/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
taÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: 
Maria da conceição Nascimento soares carGo: administrativo MatrÍcUla: 
305604 oriGEM: rurópolis/Pa dEstiNo: Belém/PaoBJEtivo: Participar do 
forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem como, nas atividades que 
serão desenvolvidas no Estande institucional da cEPlac/sUPaM, durante o 
vii festival internacional do chocolate e cacau da amazônia PErÍodo: 21 a 
26/09/2022 Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e meia) ordENador: Márcio Marce-
lo de souza trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Portaria de diÁrias  Nº 837/022 fUNdaMENto lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BasE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENta-
ÇÃo NorMativa 001/aGE – Portaria Nº 278/2019 BENEficiário: ali-
no Zavarize Bis carGo: agente de atividades agropecuárais MatrÍcUla: 
3181-8 oriGEM: altamira/Pa dEstiNo: Belém/PaoBJEtivo: Participar do 
forum da cacauicultura do Estado do Pará, bem como, nas atividades que 
serão desenvolvidas no Estande institucional da cEPlac/sUPaM, durante 
o vii festival internacional do chocolate e cacau da amazônia PErÍodo: 
21 a 26/09/2022 Nº dE diárias: 5 ½ (cinco e meia) ordENador: Már-
cio Marcelo de souza trindade /diretor administrativo e financeiro/sEdaP

Protocolo: 854846

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1647 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Breu Branco, abrangendo uma área 
de 140,1834;
coNsidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2022/513458.
rEsolvE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 140,1834 ha (cento e qua-
renta hectares, dezoito ares e trinta e quatro centiares), denominada GlE-
Ba aiMorÉ, localizada no Município Breu Branco, com limites, confronta-
ções e demais especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo 
elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: Partindo do marco M-001, 
de coordenada N = 9.605.574,03m e E = 718.516,95m; desde segue pelo 
limite Municipal (iBGE,2021) entre Breu Branco e Goianésia do Pará, com 
a seguinte distância:  0,36 m e azimute plano 173°39’35” até o marco 
M-002, de coordenada N = 9.605.573,67m e E = 718.516,99m; 0,23 m e 
azimute plano 172°34’07” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.605.573,44m e E = 718.517,02m; 109,63 m e azimute plano 173°08’34” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.605.464,59m e E = 718.530,11m; 
168,30 m e azimute plano 173°08’14” até o marco M-005, de coordenada 
N = 9.605.297,50m e E = 718.550,22m; 0,53 m e azimute plano 
173°32’28” até o marco M-006, de coordenada N = 9.605.296,97m e E = 
718.550,28m; 13,23 m e azimute plano 173°08’36” até o marco M-007, de 
coordenada N = 9.605.283,83m e E = 718.551,86m; 35,74 m e azimute 
plano 173°08’15” até o marco M-008, de coordenada N = 9.605.248,35m 
e E = 718.556,13m; 64,52 m e azimute plano 173°08’14” até o marco 
M-009, de coordenada N = 9.605.184,29m e E = 718.563,84m; 209,58 m 
e azimute plano 195°48’15” até o marco M-010, de coordenada N = 
9.604.982,63m e E = 718.506,76m; 157,96 m e azimute plano 195°48’14” 
até o marco M-011, de coordenada N = 9.604.830,64m e E = 718.463,74m; 
354,53 m e azimute plano 195°48’17” até o marco M-012, de coordenada 
N = 9.604.489,51m e E = 718.367,18m; 82,76 m e azimute plano 
195°48’17” até o marco M-013, de coordenada N = 9.604.409,88m e E = 
718.344,64m; 1,56 m e azimute plano 195°59’45” até o marco M-014, de 
coordenada N = 9.604.408,38m e E = 718.344,21m; 256,54 m e azimute 
plano 195°48’16” até o marco M-015, de coordenada N = 9.604.161,54m 
e E = 718.274,34m; 179,38 m e azimute plano 195°48’21” até o marco 
M-016, de coordenada N = 9.603.988,94m e E = 718.225,48m; 478,82 m 
e azimute plano 195°48’16” até o marco M-017, de coordenada N = 
9.603.528,22m e E = 718.095,07m; 264,59 m e azimute plano 195°48’14” 
até o marco M-018, de coordenada N = 9.603.273,63m e E = 718.023,01m; 
23,83 m e azimute plano 195°48’12” até o marco M-019, de coordenada N 
= 9.603.250,70m e E = 718.016,52m; 340,31 m e azimute plano 
195°48’20” até o marco M-020, de coordenada N = 9.602.923,26m e E = 
717.923,83m; 248,77 m e azimute plano 230°44’14” até o marco M-021, 
de coordenada N = 9.602.765,82m e E = 717.731,22m; 154,48 m e 
azimute plano 230°44’14” até o marco M-022, de coordenada N = 
9.602.668,05m e E = 717.611,61m; 583,89 m e azimute plano 270°45’10” 
até o marco M-023, de coordenada N = 9.602.675,72m e E = 717.027,77m; 
17,98 m e azimute plano 270°43’58” até o marco M-024, de coordenada N 
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= 9.602.675,95m e E = 717.009,79m; 1,29 m e azimute plano 270°53’18” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.602.675,97m e E = 717.008,50m; 
deste, segue pela faixa de domínio pela Margem direita (sentido sudoes-
te-Nordeste) da rodovia  Estadual Pa-150, com a seguinte distância: 
368,24 m e azimute plano 27°27’13” até o marco M-026, de coordenada N 
= 9.603.002,74m e E = 717.178,27m; 0,03 m e azimute plano 18°26’06” 
até o marco M-027, de coordenada N = 9.603.002,77m e E = 717.178,28m; 
124,03 m e azimute plano 27°07’15” até o marco M-028, de coordenada N 
= 9.603.113,16m e E = 717.234,82m; 1,40 m e azimute plano 27°17’58” 
até o marco M-029, de coordenada N = 9.603.114,40m e E = 717.235,46m; 
207,70 m e azimute plano 27°07’13” até o marco M-030, de coordenada N 
= 9.603.299,26m e E = 717.330,14m; 106,01 m e azimute plano 28°04’24” 
até o marco M-031, de coordenada N = 9.603.392,80m e E = 717.380,03m; 
0,11 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-032, de coordenada N = 
9.603.392,90m e E = 717.380,08m; 63,57 m e azimute plano 26°47’56” 
até o marco M-033, de coordenada N = 9.603.449,64m e E = 717.408,74m; 
92,80 m e azimute plano 27°57’34” até o marco M-034, de coordenada N 
= 9.603.531,61m e E = 717.452,25m; 0,05 m e azimute plano 36°52’12” 
até o marco M-035, de coordenada N = 9.603.531,65m e E = 717.452,28m; 
99,43 m e azimute plano 27°20’08” até o marco M-036, de coordenada N 
= 9.603.619,98m e E = 717.497,94m; 68,11 m e azimute plano 27°21’32” 
até o marco M-037, de coordenada N = 9.603.680,47m e E = 717.529,24m; 
1,11 m e azimute plano 27°15’19” até o marco M-038, de coordenada N = 
9.603.681,46m e E = 717.529,75m; 27,86 m e azimute plano 27°21’22” 
até o marco M-039, de coordenada N = 9.603.706,20m e E = 717.542,55m; 
0,05 m e azimute plano 21°48’05” até o marco M-040, de coordenada N = 
9.603.706,25m e E = 717.542,57m; 115,44 m e azimute plano 26°47’45” 
até o marco M-041, de coordenada N = 9.603.809,29m e E = 717.594,61m; 
95,60 m e azimute plano 27°05’06” até o marco M-042, de coordenada N 
= 9.603.894,41m e E = 717.638,14m; 142,78 m e azimute plano 27°55’51” 
até o marco M-043, de coordenada N = 9.604.020,56m e E = 717.705,02m; 
127,26 m e azimute plano 27°51’35” até o marco M-044, de coordenada N 
= 9.604.133,07m e E = 717.764,49m; 0,08 m e azimute plano 29°44’42” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.604.133,14m e E = 717.764,53m; 
159,23 m e azimute plano 26°58’02” até o marco M-046, de coordenada N 
= 9.604.275,06m e E = 717.836,74m; 44,41 m e azimute plano 27°50’25” 
até o marco M-047, de coordenada N = 9.604.314,33m e E = 717.857,48m; 
4,52 m e azimute plano 27°48’42” até o marco M-048, de coordenada N = 
9.604.318,33m e E = 717.859,59m; 235,24 m e azimute plano 27°50’46” 
até o marco M-049, de coordenada N = 9.604.526,33m e E = 717.969,47m; 
0,08 m e azimute plano 23°11’55” até o marco M-050, de coordenada N = 
9.604.526,40m e E = 717.969,50m; 212,48 m e azimute plano 27°02’59” 
até o marco M-051, de coordenada N = 9.604.715,64m e E = 718.066,13m; 
322,36 m e azimute plano 27°53’22” até o marco M-052, de coordenada N 
= 9.605.000,56m e E = 718.216,92m; 0,07 m e azimute plano 26°33’54” 
até o marco M-053, de coordenada N = 9.605.000,62m e E = 718.216,95m; 
144,28 m e azimute plano 27°04’16” até o marco M-054, de coordenada N 
= 9.605.129,09m e E = 718.282,61m; 0,88 m e azimute plano 27°08’59” 
até o marco M-055, de coordenada N = 9.605.129,87m e E = 718.283,01m; 
50,82 m e azimute plano 27°04’28” até o marco M-056, de coordenada N 
= 9.605.175,12m e E = 718.306,14m; 138,55 m e azimute plano 28°21’33” 
até o marco M-057, de coordenada N = 9.605.297,04m e E = 718.371,95m; 
111,26 m e azimute plano 28°30’00” até o marco M-058, de coordenada N 
= 9.605.394,82m e E = 718.425,04m; 0,20 m e azimute plano 26°33’54” 
até o marco M-059, de coordenada N = 9.605.395,00m e E = 718.425,13m; 
91,33 m e azimute plano 26°12’21” até o marco M-060, de coordenada N 
= 9.605.476,94m e E = 718.465,46m; 36,48 m e azimute plano 28°10’00” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.605.509,10m e E = 718.482,68m; 
0,07 m e azimute plano 26°33’54” até o marco M-062, de coordenada N = 
9.605.509,16m e E = 718.482,71m; 49,06 m e azimute plano 28°10’07” 
até o marco M-063, de coordenada N = 9.605.552,41m e E = 718.505,87m; 
0,01 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-064, de coordenada N = 
9.605.552,42m e E = 718.505,87m; 13,29 m e azimute plano 28°08’46” 
até o marco M-065, de coordenada N = 9.605.564,14m e E = 718.512,14m; 
0,21 m e azimute plano 29°03’17” até o marco M-066, de coordenada N = 
9.605.564,32m e E = 718.512,24m; 2,61 m e azimute plano 25°52’42” até 
o marco M-067, de coordenada N = 9.605.566,67m e E = 718.513,38m; 
0,01 m e azimute plano 0°00’00” até o marco M-068, de coordenada N = 
9.605.566,68m e E = 718.513,38m; 8,13 m e azimute plano 25°54’10” até 
o marco M-069, de coordenada N = 9.605.573,99m e E = 718.516,93m; 
0,03 m e azimute plano 18°26’06” até o marco M-070, de coordenada N = 
9.605.574,02m e E = 718.516,94m;  0,01 m e azimute plano 45°00’00” m 
até o marco M-001, ponto inicial da descrição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no sis-
tema UtM, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, tendo 
como datum o sirGas2000.
todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UtM.
ii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Breu Branco/Pará.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do itErPa
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 854673
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

oBs: rEPUBlicado, Por tEr saÍdo coM iNcorrEÇÃo No doE Nº 
35.119, dE 19.09.2022, Protocolo Nº 854009.
EXtrato da (s) Portaria (s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida (s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
Nos aUtos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 

(coMPra) dE tErras, EM QUE fiGUraM coMo iNtErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2021/1190411 faBrÍcio MiraNda siZo sÍtio triaNGUlo 16,0255 ha iGaraPÉ -aÇU 1630/2022
2021/1190322 faBrÍcio MiraNda siZo sÍtio Novo 13,1146 ha iGaraPÉ -aÇU 1631/2022
2021/1190358 faBrÍcio MiraNda siZo raNcHo aMÉrica 60,9885 ha iGaraPÉ -aÇU 1632/2022

2022/137649 Marcio caMPos dE 
olivEira

faZENda saNta 
Maria ii 502,7256 ha itUPiraNGa 1633/2022

Belém (Pa), 19/09/2022
flávio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
rEsPoNdENdo PEla PrEsidÊNcia
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 854655
Portaria Nº 1648 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de terras do Pará – itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNsidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNsidEraNdo que o instituto de terras do Pará – itErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNsidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do itErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de Ulianópolis, abrangendo uma área 
de 549,5245;
coNsidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do itErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNsidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no itErPa sob o nº 2022/1139168.
rEsolvE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 549,5245 ha (Quinhentos e 
quarenta e nove hectares, cinquenta e dois ares e quarenta e cinco centia-
res), denominada GlEBa faZENda oliva, localizada no Município Ulianó-
polis, com limites, confrontações e demais especificações técnicas constan-
tes no Memorial descritivo elaborado pelo itErPa, nos seguintes termos: 
inicia-se a descrição deste perímetro no vértice BZ2-M-3220, de coordena-
das N 9.550.131,44m e E 231.290,90m; desde, segue confrontando com 
o limite do sítio santo antônio de propriedade de José dos reis Gomes, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  104°39’ e 710,93 m até o vértice 
BZ2-M-3225, de coordenadas N 9.549.953,48m e E 231.979,56m; deste 
segue confrontando com a área de várzea do córrego agua Branca, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 167°40’ e 102,59 m até o vértice rd-
TD-P-2212, de coordenadas N 9.549.853,28m e E 232.001,76m; 91°09’ e 
202,97 m até o vértice rdtd-M-1706, de coordenadas N 9.549.849,79m e 
E 232.204,81m; deste, segue confrontando com o limite da fazenda água 
Branca de propriedade de Joelcio fomehel, com os seguintes azimutes e 
distâncias:  174°12’ e 1.154,24 m até o vértice rdtd-P-2210, de coorde-
nadas N 9.548.701,27m e E 232.324,90m; 173°33’ e 534,22 m até o vér-
tice RDTD-P-2209, de coordenadas N 9.548.170,35m e E 232.386,41m; 
171°47’ e 466,74 m até o vértice rdtd-P-2207, de coordenadas N 
9.547.708,39m e E 232.454,53m; 176°03’ e 377,73 m até o vértice RDT-
D-P-2206, de coordenadas N 9.547.331,45m e E 232.481,65m; 179°56’ e 
276,21 m até o vértice BZ2-M-3228, de coordenadas N 9.547.055,11m e E 
232.482,71m; 93°22’ e 480,18 m até o vértice RDTD-M-2191, de coorde-
nadas N 9.547.028,31m e E 232.962,37m; deste, segue confrontando com 
o limite da fazenda são francisco ii de propriedade de Joelcio formehl, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  174°38’ e 676,27 m até o vér-
tice RDTD-P-2205, de coordenadas N 9.546.354,86m e E 233.027,49m; 
160°51’ e 606,19 m até o vértice rdtd-M-1517, de coordenadas N 
9.545.782,50m e E 233.228,02m; deste, segue confrontando com o li-
mite da fazenda duas Meninas de propriedade de Joelcio formehl, com os 
seguintes azimutes e distâncias:  161°24’ e 323,15 m até o vértice rdt-
D-P-2214, de coordenadas N 9.545.476,39m e E 233.332,05m; 144°30’ e 
802,19 m até o vértice rdtd-P-2202, de coordenadas N 9.544.824,43m 
e E 233.800,06m; 157°01’ e 187,64 m até o vértice RDTD-P-2201, de co-
ordenadas N 9.544.651,81m e E 233.873,87m; 154°30’ e 169,67 m até o 
vértice RDTD-M-1716, de coordenadas N 9.544.498,81m e E 233.947,36m; 
deste, segue pela Marguem direita do igarapé, com os seguintes azimutes 
e distâncias:  288°29’ e 150,83 m até o vértice rdtd-P-2215, de coorde-
nadas N 9.544.546,21m e E 233.804,10m; 229°02’ e 218,44 m até o vér-
tice RDTD-P-2216, de coordenadas N 9.544.402,50m e E 233.639,49m; 
271°37’ e 139,34 m até o vértice rdtd-P-2213, de coordenadas N 
9.544.405,99m e E 233.500,11m; 242°21’ e 137,48 m até o vértice RDT-
D-P-2217, de coordenadas N 9.544.341,85m e E 233.378,45m; 276°51’ e 
233,52 m até o vértice rdtd-P-2218, de coordenadas N 9.544.369,03m e 
E 233.146,42m; 289°33’ e 121,69 m até o vértice RDTD-M-1710, de coor-
denadas N 9.544.409,45m e E 233.031,56m;  deste, segue confrontando 
com o limite do sítio são Paulo de propriedade de lídio costa de almeida, 
com os seguintes azimutes e distâncias:  331°47’ e 94,74 m até o vértice 
BZ2-M-3231, de coordenadas N 9.544.492,85m e E 232.986,51m; 338°23’ 
e 1.379,93 m até o vértice BZ2-M-3232, de coordenadas N 9.545.774,90m 
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e E 232.474,33m; 261°02’ e 302,42 m até o vértice RDTD-P-2203, de co-
ordenadas N 9.545.726,85m e E 232.175,63m; 257°16’ e 326,08 m até o 
vértice BZ2-M-8012, de coordenadas N 9.545.654,02m e E 231.857,64m; 
; deste, segue confrontando com o limite da fazenda agropastoril vale do 
concrem de propriedade de alessandra luisa Machado Prata laguna, com 
os seguintes azimutes e distâncias:  01°30’ e 771,98 m até o vértice BZ-
2-M-0065, de coordenadas N 9.546.426,14m e E 231.875,73m; 268°34’ e 
288,57 m até o vértice BZ2-M-3233, de coordenadas N 9.546.418,11m e 
E 231.587,12m; deste, segue confrontando com o limite da fazenda água 
Branca de propriedade de francisco caetano, com os seguintes azimutes 
e distâncias:  358°55’ e 1.064,23 m até o vértice rdtd-P-2208, de coor-
denadas N 9.547.482,60m e E 231.563,86m; 355°03’ e 1.176,09 m até o 
vértice RDTD-P-2211, de coordenadas N 9.548.654,54m e E 231.458,87m;  
353°30’42” e 1.486,42 m até o vértice BZ2-M-3220, ponto inicial da des-
crição deste perímetro.
todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UtM, re-
ferenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo como datum 
o sirGas2000.
todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UtM.
ii – dEtErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de Paragominas/Pará.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do itErPa
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 854736

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01642/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/1191434 e Memº 053/GaB, de 15/09/2022
r  E  s  o  l  v  E:
i - coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 
30 (trinta) dias de licença Premio, à servidora Maria da GraÇa Mar-
tiNs cavada matrícula nº 3341623/12, chefe de Gabinete, no período 
de 19/09/2022 a 18/10/2022,correspondente ao período aquisitivo de 
01/05/2013 a 30/04/2016.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pelo Presidente
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará– itErPa, em 16 de 
setembro 2022.

Protocolo: 854884
Portaria Nº 01640/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNsidEraNdo o Memorando nº  014/2022 – sPa/dJ, datado de 
15.09.2022.
r  E  s  o  l  v  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 05 
(cinco) dias de licença Prêmio à servidora, NorMa sUEli forMiGosa dE 
liMa silva, matrícula nº 51855915/2, Procurador autárquico, no período 
de 19.09.2022 a 23.09.2022, correspondente a interrupção através do 
Memorando nº 013/19 de 25/01/2019 da licença concedida através da 
Portaria Nº 01099/2018.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará –itErPa, em 16 de 
setembro de 2022.
Portaria Nº 01641/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
considerando o PaE nº 2022/1192446 e Memº 013/22–sPa, datado de 
15/09/2022;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94,30(trin-
ta)dias de licença Premio ao servidor JadEr lUiZ araÚJo PErEira, advo-
gado, matrícula nº 5190363/1, no período de 03/11/2022 a 02/12/2022, 
correspondente ao período aquisitivo de 01.06.2012 a 31.05.2015.
Publique-se.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará–itErPa, em 16 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 854796

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01643/2022
o Presidente do instituto de terras do Pará - itErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2022/1191434 e Memº nº 053/2022 – Pr, de 
15/09/2022;
r  E  s  o  l  v  E:
dEsiGNar a servidora, Maria rosalia saNtos da silva, assessor 
da Presidência, matrícula nº 5960259/2, para responder pela Chefia de 
Gabinete, deste instituto, no período de 19/09/222 a 18/10/2022, por 
licença Premio da titular, Maria da Graça Martins cavada, matrícula nº 
3341623/12.
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa, 16 de 
setembro de 2022 

Protocolo: 854888
Portaria Nº 01644/2022
o Presidente do iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
Considerando o PAE nº 2022/1187137 e Memº12/2022–CA, de 14/09/2022;
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora aNdrEia do socorro da costa, matrícula nº 
5896351/1, assistente administrativo, para responder pela coordenadoria 
administrativa - ca, no período de 17/10/2022 a 16/11/2022, por moti-
vo de férias da titular, larissa cElso Barata BaGaNHa, matrícula n° 
54185939/4..
Publique-se
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de terras do Pará – itErPa,16 de 
setembro de 2022

Protocolo: 854816

diÁria
.

Portaria Nº 01645/22 de 16/09/2022
objetivo:Prorrogação de viagem
Municipio: Bragança e são caetano de odivelas/Pa .
Periodo: 18 a 20/09/2022 (3,0) diária.
-5954670/1-thamyres Marques da silva-tecnico/dEaf
-57233996/3-Eliene de fatima da trindade Pinheiro-Gerente operacional 
.Móvel
-55585968/2-Bruno de abreu Pereira-assistente administrativo
- 57198186/1-Jony lima de sousa-Motorista
-ordenador: flavio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência
Port.013/2019

Protocolo: 854841

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2022/679234 PaUlo sErGio dE 
MElo GoMEs

faZENda valE 
do sol 351,0295 Pa-242, KM 06 Nova tiMBo-

tEUa/PEiXE-Boi

2 2012/308120 PaUlo vitor iBErNoM 
aPostolo

faZENda 
coloMBi 1.102,4948 raMal do caPacio 

a 23 KM

iPiXUNa do 
Pará E toMÉ

-aÇU

3 2022/814280 NicolaU MUrad 
Prado

sitio caNta 
Galo 151,4748

Estrada PaUlo 
foNtElEs KM 28, 
viciNal 3 KM13

MaraBá

4 2022/868484
MarcUs viNiciUs 

carNEiro torrEs dE 
PaUla

faZENda 
saNto EXPE-

dito iii
1.439,84 viciNal do Galo altaMira

5 010400001/2021 roBErto Garcia dE 
olivEira silva

faZENda 
MoNtE oli-

vEira i
227,5405 Pa-254 KM 45, ramal 

Mata alta KM 07 MoNtE alEGrE

Belém (Pa), 19.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 854932
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

terMo de cessÃo N° 0019/2021
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
iPiXUNa do Pará, com sede na travessa cristóvão colombo, N 34, bairro 
centro, cEP: 68637-000, no Município de ipixuna do Pará, Estado do Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 83.268.011/0001-84. o pleno uso do bem 
móvel 01 und trator aGrÍcola dE aGrÍcola dE rodas, 3 ciliNdros, 
75cv, traÇÃo 4X4 diEsEl, Marca: NEW HollaNd, cor PrEdoMiNaN-
TEMENTE AZUL, MODELO TT4.75; e 01 und GRADE ARADORA DE 14 DIS-
cos, Marca: BaldaN.
data da assinatura:20/04/2021
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853914
terMo de cessÃo N° 0092/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – NGPr 
cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE itaitUBa, 
com sede na rua Hugo de Mendonça, s/N, centro, cEP: 68180-000, Município 
de itaituba, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.138.730/0001-77. 
o pleno uso do bem móvel 01 und MotoNivEladora XcMG.
data da assinatura:09/05/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853915
terMo de cessÃo N° 0021/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, associaÇÃo UNiÃo dos 
aMiGos da arEia BraNca- UNiaaB, com sede na vila areia Branca, s/N, 
Zona rural, tracateua, cEP: 68165-000,Estado do Pará, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 09.271.980/0001-31. o pleno uso do bem móvel 05 und ro-
ÇADEIRA COSTAL MOTOR 2 TEMPOS 36 CILINDRADAS 1,7KW; e 01 und 
MotocUltivador 7HP Marca: vUlcaN ModElo: vMc70.
data da assinatura:09/03/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853916
terMo de cessÃo N° 0080/2022
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
BEltErra, com sede na vila americana, s/N, centro, Belterra/Pa, cEP: 
68143-000, no Município de Belterra, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 01.614.112/0001-03. o pleno uso do bem móvel 20 und roÇa-
dEira costal Motor 2 tEMPos 36 ciliNdradas 1,7KW.
data da assinatura:06/04/2022
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853918
terMo de cessÃo N° 0122/2021
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE sÃo doMiNGos do caPiM, com sede na avenida lauro sodré, N 206, 
centro, cEP: 68635-000, no município de são domingos do capim, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.193.115/0001-63. o pleno uso do 
bem móvel 10 und Motor coM raBEta BfG 4t 6,5 oU 7 cv-P MaNUal.
data da assinatura:28/12/2021
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853919
terMo de cessÃo N° 0022/2021
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE BaGrE com sede na avenida Barão do rio Branco, s/N, cEP: 68475-
000, no município de Bagre, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
n° 04.876.5380/0001-15. o pleno uso do bem móvel 10 und roÇadEira 
costal Motor 2 tEMPos 36 ciliNdradas 1,7KW laMiNa 3 PoNtas a 
GASOLINA; e 10 und MOTOR COM RABETA BFG 4T 6,5CV-P MANUAL.
data da assinatura:08/04/2021
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853920
terMo de cessÃo N° 0055/2021
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal dE 
cUrUá, com sede na rua 03 de dezembro, s/N, Bairro santa terezinha, 
cEP: 68210-000, no município de curuá, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/
Mf sob o n° 01.613.319/0001-55. o pleno uso do bem móvel 01 und tra-
tor s PlaiNa NEWHollaNd.
data da assinatura:17/08/2021
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853921
terMo de cessÃo N° 0047/2021
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE altaMira com sede na rua otaviano santos, N 2288, sudam i, cEP: 

68371-250, no município de altamira, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o n° 05.263.116/0001-37. o pleno uso do bem móvel 02 und trator 
aGrÍcola coM PlaiNa NEWHollaNd.
data da assinatura:20/07/2021
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853922
terMo de cessÃo N° 0123/2021
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE saNtarÉM com sede na av. dr. anísio chaves, 853, aeroporto velho, 
cEP: 68030-290, no município de santarém, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 05.182.233/0001-76. o pleno uso do bem móvel 20 und 
Motor coM raBEta BfG 4t 6,5cv-P MaNUal.
data da assinatura:28/12/2021
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853923
terMo de cessÃo N° 0026/2021
objeto: a cEdENtE, NÚclEo dE GErENciaMENto do Pará rUral – 
NGPr cede, a título precário, à cEssioNária, PrEfEitUra MUNiciPal 
dE sÃo doMiNGos do caPiM, com sede na avenida lauro sodré, N 206, 
centro, cEP: 68635-000, no município de são domingos do capim, Estado 
do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.193.115/0001-63. o pleno uso 
do bem móvel 01 und trator aGrÍcola dE 90cv, 4X4 diEsEl, Marca: 
LS, COR: PREDOMINANTEMENTE AZUL; e 01 und GRADE ARADORA COM 
coNtrolE rEMoto.
data da assinatura:30/04/2021
vigência: 2 anos
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo – Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 853924

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria de sUPriMeNto de FUNdo 2582/2022, pu-
blicada dia 05/05/2022
onde se lê: Prazo de aplicação (em dia): 10 dias
Leia-se: Prazo de aplicação (em dia): 60 dias
ordenador: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 854427

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5930/2022: 
BENEFICIÁRIO: JEANE CATIA DE CARVALHO SILVA;Matrícula: 
57175449;Função:20Agricultura;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 
8338;Fonte:0261;Objetivo: Realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades 
da Gerência de desenvolvimento Humano.Elemento de despesa/ valor: 
339039 R$ 2.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de 
contas (em dia):15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 854433
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5894/2022: 
BENEFICIÁRIO: GEDEON RAMOS DA SILVA; Matrícula: 
6403724;Função:20Agricultura;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 
8338;Fonte:0261;Objetivo: Realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades 
da Gerência Regional de Rondon do Pará; Elemento de Despesa / Valor: 
339039/R$ 1.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de 
contas (em dia): 15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 854412
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5890/2022: 
BENEFICIÁRIO: JOSELY RODRIGUES DE OLIVEIRA; Matrícula: 
55589339;Função:20Agricultura;Programa: 1491;Projeto/Atividade: 
8706;Fonte: 0261;Objetivo: Ocorrer com despesas de pronto pagamento 
de aquisição de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da Gerência do Prog. de sanidade avícola e sanidade dos 
Organismos Aquáticos ADEPARÁ; Elemento de Despesa / Valor: 339030/R$ 
3.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em 
dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854404
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5893/2022: 
BENEFICIÁRIO: MARIA JOSE SANTOS MELO DA SILVA;Matrícula: 
57176268;Função:20Agricultura;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 
8338;Fonte:0261;Objetivo: Realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades da 
Gerência da area de Gestão de Pessoa-GaGP.Elemento de despesa/ valor: 
339039/ R$ 3.500,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação 
de contas (em dia):15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da 
silva.

Protocolo: 854410
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Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5910/2022: 
BENEFICIÁRIO: ELYXARLES CÂMARA DA CRUZ; Matrícula: 
55586101;Função:20Agricultura;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 
8338;Fonte: 0261;Objetivo: Realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, aquisições de materiais diversos 
de consumo e pagamento de prestação de serviço de locomoção, para 
atender as necessidades do Escritório de Baião.Elemento de despesa / 
Valor: 339030/33/39/ R$ 2.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: tatiaNE 
viaNNa da silva.

Protocolo: 854513
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5946/2022: 
BENEFICIÁRIO: JEANE CATIA DE CARVALHO SILVA;Matrícula: 
57175449;Função:20Agricultura;Programa: 1297;Projeto/Atividade: 
8338;Fonte:0261;Objetivo: Realizar despesas de pronto pagamento de 
prestação de serviço de pessoa jurídica, para atender as necessidades 
da Gerência de desenvolvimento Humano.Elemento de despesa/ valor: 
339039 R$ 1.000,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de 
contas (em dia):15.ordenador de despesas: tatiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 854733
.

diÁria
.

Portaria: 5924/2022 
objetivo: dar apoio em atividade de sacrifício e saneamento para aiE em pro-
priedade no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
rio Maria/Pa destino: XiNGUara/Pa servidor: 57175962/ EUfrasio Ja-
coME dE MoUra filHo (MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diária / 20/09/2022 
a 21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854512
Portaria: 5922/2022 
objetivo: realizar educação sanitária (palestra) para produtores rurais, 
do município de curuçá, sobre o seguinte tema: “Pragas na fruticultu-
ra”.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/
Pa destino: cUrUÇá/Pa servidor: 54187029/ clEcio lEaNdro GoMEs 
dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 23/09/2022 a 
24/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854506
Portaria: 5909/2022 
objetivo: Participar da reunião técnica com a Gerência de Pragas Qua-
rentarias – GPQ, para definição de estratégias dos levantamentos de de-
tecção das pragas quarentenárias dos citros no municípios da Gerencia 
regional de redenção.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: BElÉM /Pa servidor: 5869684/ adra da-
vid aNtoNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias / 26/09/2022 a 
28/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854508
Portaria: 5923/2022 
objetivo: fiscalizar empacotadoras de grãos e coletar material para análi-
se e classificação.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: 
BElÉM/Pa destino: altaMira, BEltErra, MEdicilÂNdia, saNtarÉM, 
tUcUrUÍ, UrUará/Pa servidor: 3175758/ NElsoN dE olivEira lEitE 
(GErENtE) / 8,5 diárias / 19/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854509
Portaria: 5925/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e adE-
Para referente aos Programas sanitários de defesa animal no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/
Pa destino: cUMarU do NortE/Pa servidor: 54185857/ NorMaNdo 
roliM daNtas (MÉdico vEtEriNário) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 
16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854517
Portaria: 5934/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do cumprimento do vazio sanitário em la-
vouras de soja no município. Em atendimento ao Memo. circ. nº 01/2022 
GPPIE e de meta do PPA 2022, fiscalização do vazio sanitário da soja em 
2 propriedades totalizando 05 Unidades Produtivas, localizadas na divisa 
Breu Branco/Tailândia, devido ao deslocamento de cerca de 180 km, vici-
nais com trafegabilidade de difícil acesso, longas distâncias, estradas de 
chão batido, sendo necessário pernoitar no local.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: BrEU BraN-
co/Pa servidor: 57223331/ irENilsoN aNtÔNio da silva (aGENtE fis-
cal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 19/09/2022 a 20/09/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854515
Portaria: 5911/2022 
objetivo: fiscalizar evento agropecuário que irá se realizar no Parque Exposi-
ção vitória da conquista (leilão), fiscalização e emissão de Gta (saída de even-
to).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: itUPiraNGa/Pa 
destino: Novo rEPartiMENto/Pa servidor: 003688/ MaYara alEssaNdra 
fErrEira rEZENdE (aUXiliar oPEracioNal) / 2,5 diárias / 03/09/2022 a 
05/09/2022 ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854521
Portaria: 5926/2022 
objetivo: realizar atualização cadastral ‘in loco’ em propriedades rurais 
sem coordenadas geográficas ou com erro no município.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BoM JEsUs do tocaNtiNs/Pa 
destino: roNdoN do Pará/Pa servidor: 57223551/ NaElsoN carvalHo 
GoMEs (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 12/09/2022 
a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854522

Portaria: 5905/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/
Pa destino: MaGalHÃEs Barata, MaracaNÃ/Pa servidor: 54187171/ 
fraNcisco rodriGUEs MoNtEiro (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária 
/ 14/09/2022 a 15/09/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854484
Portaria: 5904/2022 
objetivo: realizar supervisão e inspeção em estabelecimentos processado-
res de derivados de Polpa de fruta nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, caPaNE-
Ma, PriMavEra, saliNÓPolis, saNtarÉM Novo/Pa servidor: 5870569/ 
rEJaNE loPEs fErNaNdEs dE MEdEiros (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
3,5 diárias / 19/09/2022 a 22/09/2022 ordenador: lUcioNila PaNtoJa 
PiMENtEl.

Protocolo: 854480
Portaria: 5933/2022 
Objetivo: Executar força tarefa de ação fitossanitária para erradicação de 
foco de plantas infectadas com Pinta Preta dos citros, Phyllosticta citri-
carpa (Guignardia citricarpa) no município de São Felix do Xingu, afim de 
cumprir o que dita a lei 7. 302 de 07 de de abril de 2010, regulamentada 
pelo decreto Estadual nº 106 de 20 de junho de 2011, e para que seja 
mantido o status de Uf sem ocorrência da praga para o estado do Pará.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/
Pa destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 54192707/ ENGEl Bla-
GitZ cicHovsKi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 6,5 diárias / 18/09/2022 
a 24/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854501
Portaria: 5921/2022 
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: 55586144/ JosE EvEraldo dos saNtos 
caNtao (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 4,5 diárias / 26/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854502
Portaria: 5907/2022 
objetivo: realizar cadastro de produtores no rio Pracuuba Grande no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  cUrrali-
NHo/Pa destino: sÃo sEBastiÃo da Boa vista/Pa servidor: 57192005/ 
cassia EliaNE do P. socorro dE soUZa E silva (fiscal EstadU-
al aGroPEcUário) / 3,5 diárias / 13/09/2022 a 16/09/2022.ordena-
dor:lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854500
Portaria: 5908/2022 
objetivo: realizar cadastramento e inspeção em plantio de cacau e cupuaçu 
para atender ao programa fitossanitário no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo GEraldo do araGUaia/Pa destino: 
PiÇarra/Pa servidor: 5871042/ fáBio alaN QUEiroZ corrÊa (fiscal 
EstadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias / 
19/09/2022 a 21/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854504
Portaria: 5932/2022 
objetivo: Participar de reunião técnica e treinamento aos colaboradores da 
sEMaGri para a realização do pré cadastro dos apicultores e um dia de 
campo com visita em 06 propriedades produtoras de mel no município de 
Benevides.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta 
iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEvidEs/Pa servidor: 57217053/ lEaN-
dro loPEs raMos (fiscal EstadUal aGroPEcUário - MÉdico vE-
tEriNário) / 1,5 diária / 12/09/2022 a 13/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854469
Portaria: 5903/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 8 proprie-
dades produtoras de soja. será meia diária por dia. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: 
sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 30002872/ flaviaNa MEssias Go-
MEs (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 2,5 diárias /12/09/2022, 
13/09/2022, 14/09/2022, 15/09/2022 e 16/09/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854475
Portaria: 5906/2022 
objetivo: realizar cadastro de produtores no rio Pracuuba Grande no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrrali-
NHo/Pa destino: sÃo sEBastiÃo da Boa vista/Pa servidor: 5939070/ 
arNaldo PaNtoJa dos saNtos filHo (aGENtE fiscal aGroPEcUá-
rio) / 3,5 diárias /13/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854495
Portaria: 5902/2022 
objetivo: “Participar de reuniões técnicas com servidores da adepará, para 
alinhamento e repasse dos procedimentos referentes aos programas fitos-
sanitários supervisionar as atividades realizadas em relação aos programas 
de defesa vegetal e discutir ações conjuntas em parceria com outras ins-
tituições.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: aBEl fiGUEirEdo, doM ElisEU, roNdoN do Pará/Pa servi-
dor: 57189755/ aNa tHais soUZa dE lEÃo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa 
PiMENtEl.

Protocolo: 854461
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Portaria: 5901/2022 
objetivo: levantamento de detecção da Mosca da carambola.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta BárBara do Pará/
Pa destino: aNaNiNdEUa, MaritUBa/Pa servidor: 54186886/ NEs-
tor silva dos rEis (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 2,5 diárias 
/ 12/09/2022 a 14/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854452
Portaria: 5892/2022 
objetivo: realizar o levantamento de detecção da Mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: saNto aNtÔ-
Nio do taUá/Pa destino: colarEs/Pa servidor: 54187600/ JoaNNEs 
PaUlUs fErNaNdEs dE soUsa (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 
0,5 diária /12/09/2022 a 12/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 854408
Portaria: 5891/2022 
objetivo: realizar palestras no curso de Habilitação de responsável téc-
nico para Pragas Quarentenárias (Certificação).Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BrEU BraNco/Pa destino: caPitÃo 
PoÇo /Pa servidor: 54194097/ clara aNGElica corrÊa BraNdÃo (EN-
GENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diárias / 27/09/2022 a 30/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854405
Portaria: 5881/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: PortEl/Pa destino: MElGaÇo /Pa servidor: 
57222893/ WilsoN saNtaNa (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 2,5 
diárias / 21/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 854393
Portaria: 5882/2022 
objetivo: dar apoio no atendimento no Eac no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: sÃo JoÃo 
dE PiraBas/Pa servidor: 5943809/ raYaNE rocHa PErEira (aUXiliar 
dE caMPo) / 4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854394
Portaria: 5883/2022 
objetivo: dar apoio administrativo no escritório de atendimento na unidade 
no município soure.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: soUrE/Pa servidor: 57189761/ NElMa BarGas dos 
saNtos (assistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854395
Portaria: 5884/2022 
objetivo: dar apoio na orientação sobre o uso dos sistemas de informa-
ção voltados para os Programas Estaduais de sanidade Equídea (PEsE) e 
suídea (PEss), dar apoio no registro dos atendimentos no sisBravEt e 
dar apoio no lançamento das fais no siEPi, na Ulsa no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
sÃo MiGUEl do GUaMá/Pa servidor: 55588911/ KlEBEr dE olivEira 
BarNaBÉ (assistENtE adMiNistrativo) / 1,5 diária / 26/09/2022 a 
27/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854396
Portaria: 5885/2022 
objetivo: orientar sobre o uso dos sistemas de informação voltados para os 
Programas Estaduais de sanidade Equídea (PEsE) e suídea (PEss), dar apoio 
no registro dos atendimentos no sisBravEt e dar apoio no lançamento das 
fais no siEPi, na Ulsa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: sÃo MiGUEl do GUaMá/Pa servidor: 
51855640/ sUsiclaY dE Barros NEto (fiscal EstadUal aGroPEcUário 
- MÉdico vEtEriNário) / 1,5 diárias / 26/09/2022 a 27/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854397
Portaria: 5886/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 km 05 e BR 316 km 
85.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-a-
ÇU/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, sÃo doMiNGos do caPiM/Pa servidor: 
541885631/ Kid stElio alMEida (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) 
/ 1,5 diária / 29/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 854400
Portaria: 5887/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 km 05 e BR 316 km 85.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo fraNcisco do 
Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, sÃo doMiNGos do caPiM/Pa servidor: 
54189087/ rosivaldo saNta BriGida BorGEs (aGENtE fiscal aGro-
PEcUário) / 1,5 diária / 29/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854401
Portaria: 5888/2022 
objetivo: dar apoio administrativo e logístico ao servidor luiz carlos cordei-
ro de Guamá, que irá à reunião com Ministério Público Estadual.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: roNdoN 
do Pará/Pa servidor: 54196694/ lENo rEGiNaldo rEis dE aNdradE 
(aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diárias /28/09/2022 a 30/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854402
Portaria: 5889/2022 
Objetivo: Efetuar fiscalização em abatedouro frigorífico no município de Al-
tamira registrado no siE/Pa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: altaMira /Pa servidor: 55586575/ Marcos 
BraGa alvEs (GErENtE) / 4,5 diárias / 06/09/2022 a 10/09/2022.or-
denador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854403

coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta 
nº 50837/2022, Portaria nº 5415/2022 de 01/09/2022
Portaria: 5895/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (Mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: MoNtE doUrado/Pa. ser-
vidor: 5908951/ ErissoN sErGio MElo da silva (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 13 diárias / 17/09/2022 
a 29/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854416
Portaria: 5896/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilha.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNta dE PEdras/
Pa servidor: 51855502/ fraNKliN roosEvEltEs NarciZo dE Matos 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diárias / 22/09/2022 a 23/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854431
Portaria: 5897/2022 
objetivo: conduzir servidores com o 
Objetivo de fiscalizar comércio e uso de produtos agrotóxicos, nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
coNcÓrdia do Pará, tailÂNdia, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 54187223/ ovi-
dio GoMEs Bricio NEto / (Motorista) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854442
Portaria: 5898/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do cumprimento do vazio sanitário em lavouras 
de soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BrEU BraNco/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa servidor: 54194097/ cla-
ra aNGElica corrÊa BraNdÃo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias 
/ 21/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854443
Portaria: 5900/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 8 proprie-
dades produtoras de soja. será meia diária por dia.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: 
sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 6403701/ fraNcisco dE assis do 
Ó lUZ (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 2,5 diárias / 12/09/2022, 
13/09/2022, 14/09/2022, 15/09/2022 e 16/09/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854450
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias referente a Papeleta 
nº 50836/2022, Portaria nº 5420/2022 de 01/09/2022
Portaria: 5931/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (Mosca da carambola). fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: cacHoEira do arari/Pa destino: MoNtE doUra-
do/Pa servidor: 5846960/ lUiZ carlos soarEs MoUra (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 13 diárias / 17/09/2022 a 29/09/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854446
Portaria: 5899/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: salvatErra/Pa destino: cacHoEira do arari/Pa 
servidor: 5861608/ ival NaZarENo Portal da costa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 14/09/2022 a 14/09/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854447
Portaria: 5927/2022 
objetivo: realizar atualização cadastral ‘in loco’ em propriedades rurais 
sem coordenadas geográficas ou com erro no município.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM ElisEU/Pa destino: roNdoN 
do Pará/Pa servidor: 55587389/ Barto MoNtEiro loPEs / (ENGENHEi-
ro florEstal) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854525
Portaria: 5912/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola no 
município de santa Maria das Barreiras, distrito de casa de tábua. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtaNa do araGUaia/
Pa destino: saNta Maria das BarrEiras /Pa servidor: 5898310/ sUElEM 
MorEira riBEiro / (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 16/09/2022 
a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854531
Portaria: 5935/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário em propriedades onde 
houve plantio de lavouras de soja da safra 2021/2022, meta de 10 pro-
priedades..fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta-
rÉM/Pa destino: MoJUi dos caMPos/Pa servidor: 8011389/ fErNaNdo 
BENtEs corrEa / (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 2,5 diárias / 
19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 22/09/2022 e 23/09/2022..orde-
nador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854532
Portaria: 5928/2022 
objetivo: realizar atendimento aos focos de anemia infecciosa Equi-
na (aiE) em propriedades rurais do município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM/Pa destino: alENQUEr/Pa 
servidor: 05870917/ aNdrEZa scafi alMEida dE olivEira (MÉdico 
vEtEriNário) / 2,5 diárias / 12/09/2022 a 14/09/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854533
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Portaria: 5913/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉM Novo/Pa destino: 
saliNÓPolis, sÃo JoÃo dE PiraBas /Pa servidor: 5939071/ JaQUEliNE MEN-
dEs dE MElo (aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 
06/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854534
Portaria: 5929/2022 
objetivo: dar apoio na realização de atendimento aos focos de anemia infec-
ciosa Equina (aiE) em propriedades rurais do município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa destino: alENQUEr /Pa 
servidor: 54197928/ altEMar PaiXao da silva (aGENtE fiscal dE dEfE-
sa aGroPEcUária E florEstal) / 2,5 diárias / 12/09/2022 a 14/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854535
Portaria: 5914/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização móvel na Pa 127 km 05 e BR 316 km 
85.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/
Pa destino: sÃo doMiNGos do caPiM, sÃo fraNcisco do Pará/Pa 
servidor: 54186897/ WilsoN roGErio rodriGUEs dos saNtos (MÉ-
dico vEtEriNário) / 1,5 diária /29/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854536
Portaria: 5936/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário em propriedades onde 
houve plantio de lavouras de soja da safra 2021/2022, meta de 10 pro-
priedades. será meia diária por dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: saNtarÉM/Pa destino: MoJUi dos caMPos/Pa servi-
dor: 57189832/ raiMUNdo dE Matos silva / (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 2,5 diárias / 19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 22/09/2022 e 
23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854550
Portaria: 5915/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do cumprimento do vazio sanitário em la-
vouras de soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: JacUNdá/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa servidor: 57234545/ 
rodriGo aNtoNio MoNtEiro da silva / (aGENtE dE dEfEsa aGro-
PEcUária) / 2,5 diárias / 21/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854546
Portaria: 5916/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEvEs/Pa desti-
no: aNaJás/Pa servidor: 5246601/ roNaldo olivEira MiraNda/ (tÉc-
Nico aGrÍcola) / 2,5 diárias / 22/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854559
Portaria: 5920/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 1 proprieda-
des no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
rEdENÇÃo/Pa destino: florEsta do araGUaia /Pa servidor: 5869684/ 
adra david aNtoNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 
14/09/2022 a 15/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854573
Portaria: 5919/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 1 proprie-
dades no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: rEdENÇÃo/Pa destino: florEsta do araGUaia/Pa servidor: 
54188564/ PaUlo HENriQUE loBato (tÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária 
/ 14/09/2022 a 15/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854571
Portaria: 5918/2022 
objetivo: realizar palestra no curso de Habilitação de responsável téc-
nico para Pragas Quarentenárias (Certificação).Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPitÃo PoÇo/
Pa servidor: 54186897/WilsoN EMilio saraiva da silva (fiscal 
EstadUal aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias 
/25/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854565
Portaria: 5917/2022 
objetivo: realizar cadastro de produtores, propriedades rurais e unidades 
produtivas da cultura do açaí, no rio Urubuquara/ vila do aranaí / vila 
do chipaiá.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sal-
vatErra/Pa destino: cacHoEira do arari/Pa servidor: 5861608/ ival 
NaZarENo Portal da costa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias 
/ 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854562
Portaria: 5937/2022 
Objetivo: Executar força tarefa de ação fitossanitária para erradicação de 
foco com plantas infectadas com Pinta Preta dos citros, Phyllosticta citri-
carpa (Guignardia citricarpa) no município de São Felix do Xingu, afim de 
cumprir o que dita a lei 7. 302 de 07 de abril de 2010, regulamentada pelo 
decreto Estadual nº 106 de 20 de junho de 2011, e para que seja mantido 
status sanitário de Uf sem ocorrência da praga para o estado do Pará.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPitÃo PoÇo/Pa 
destino: sÃo fÉliX do XiNGU/Pa servidor: 54187236/ roosEvElt dE 
soUZa olortEGUi / (aGENtE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 6,5 diárias 
/ 18/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PiMENtEl.

Protocolo: 854604
Portaria: 5941/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização de 01 (uma) propriedade no município de 
Marabá referente ao vazio sanitário. a quantidade de diárias solicitadas, 
justifica-se pela distância de 100 km de estrada não pavimentada em pés-
simo estado de conservação da sede municipal de Marabá.fundamento le-

gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa 
servidor: 57189977/ EliaNa claUdia olivEira viaNa (fiscal EstadU-
al aGroPEcUário) / 1,5 diária / 05/09/2022 a 06/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854606
Portaria: 5944/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica em propriedades rurais de 
maior risco para os programas PEEfa (inspeção de Patas Bocas e Úberes), 
PEcEBt, PEcrH e PEss, no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BoM JEsUs do tocaNtiNs/Pa destino: doM ElisEU/
Pa servidor: 5960831/sErGio ataidE dos saNtos (fiscal EstadUal 
aGroPEcUário - MÉdico vEtEriNário) / 3,5 diárias / 19/09/2022 a 
22/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854623
Portaria: 5938/2022 
objetivo: realizar visita administrativa nos escritórios da Gerência regio-
nal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/
Pa destino: BoNito, BraGaNÇa, PEiXE-Boi, saNta lUZia do Pará/Pa 
servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa (GErENtE) / 4,5 
diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo.

Protocolo: 854612
Portaria: 5942/2022 
objetivo: Participar de reunião técnica e treinamento aos colaboradores da 
sEMaGri para a realização do pré cadastro dos apicultores e um dia de campo 
com visita em 06 propriedades produtoras de mel no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta iZaBEl do Pará/Pa des-
tino: BENEvidEs/Pa servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdEs dE soUsa 
(aGENtE fiscal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 12/09/2022 a 13/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854613
Portaria: 5939/2022 
objetivo: realiza o atendimento ao público, emissão de documentação, 
estruturação das reuniões e logístico.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaEtEtUBa/Pa destino: BUJarU, coNcÓrdia do 
Pará, toMÉ-aÇU/Pa servidor: 55588821/ faBio MaciEl fUrtado (as-
sistENtE adMiNistrativo) / 4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854615
Portaria: 5943/2022 
objetivo: desenvolver a aÇÃo PrEvENtiva E EdUcativa concernente a mi-
nistrar palestras relacionadas a direitos e deveres de servidores públicos, 
tirar dúvidas dos servidores e expor a realidade dos tipos de denúncias, com 
intuito de reduzir a demanda de denúncias que culminam com a instauração 
de Processo administrativo disciplinar e/ou sindicância.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: PoNta dE PEdras/
Pa servidor: 5113741/ MoNica cEMiraMEs PErEira do NasciMENto 
PrEstEs (assistENtE adMiNistrativo) / 2,5  diárias / 19/09/2022 a 
21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854617
Portaria: 5940/2022 
objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos artesanais no município 
de curralinho, para cumprimento das metas do Planejamento anual. Jus-
tificamos o pedido de diárias no final de semana devido a disponibilidade 
das embarcações que serão utilizadas para ter acesso ao estabelecimento. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
cUrraliNHo/Pa servidor: 51855510/ aNa Patricia MariNHo MElo / 
(MÉdico vEtEriNário) / 5,5 diárias / 15/09/2022 a 20/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854621
Portaria: 5945/2022 
Objetivo: Realizar treinamento de Médico Veterinário Oficial no estabeleci-
mento abatedouro frigorífico no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: roNdoN do Pará /Pa servidor: 
55586575/ Marcos BraGa alvEs (GErENtE) / 3,5 diárias / 13/09/2022 
a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854626
Portaria: 5951/2022 
objetivo: dar apoio às atividades durante a etapa de vacinação contra 
febre aftosa, etapa Marajó/2022 no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: oUrÉM/Pa destino: salvatErra/Pa 
servidor: 55586110/ aNtoNio saUl alMEida rEis (aGENtE dE dEfEsa 
aGroPEcUária) / 13,5 diárias / 18/09/2022 a 01/10/2022. ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854781
Portaria: 5949/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante.Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. 
origem: MocaJUBa/Pa destino: caMEtá, iGaraPÉ-Miri /Pa servidor: 
5882893/raiMUNdo dENilsoN dias Brito (tÉcNico aGrÍcola) / 2,5 
diárias / 14/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUassU MacEdo. 

Protocolo: 854759
Portaria: 5950/2022 
objetivo: dar apoio às atividades durante a etapa de vacinação contra 
febre aftosa, etapa Marajó/2022 no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem:BElÉM//Pa destino: salvatErra/Pa ser-
vidor: 5909028/JoElia Maria saNtaNa GUErra (MÉdico vEtEriNá-
rio) / 13,5 diárias /18/09/2022 a 01/10/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854766
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Portaria: 5948/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 
145/149.origem: BrEvEs/Pa destino: MElGaÇo/Pa servidor: 5960814/ 
Elias NEri dE MoraEs (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diárias / 21/09/2022 
a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854755
Portaria: 5947/2022 
objetivo: treinamento do sistema PaE.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: alENQUEr/Pa destino: BElÉM/Pa servidor: 
54187772/JoaNilcE GoMEs siMoEs (assistENtE adMiNistrativo) / 
4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 854752

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria de licença prêmio-0196/22-01/09/2022
c o N c E d E r a Extensionista rural l – Maria JosEfa NasciMENto Ma-
GalHÃEs - Matrícula nº 5066131/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr
-Pará, de 12.12.2012, 30(trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 01/08/2008 à 29/06/2015, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/1100395).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de LiceNÇa PrÊMio-0195/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural il – KENNEdY corrÊa BarilE - 
Matrícula nº 3176509/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, de 
12.12.2012, 60(sessenta) dias de licença Prêmio (1º e 2º) mês relativo 
ao Quinquênio: 13/08/2012 à 12/08/2017, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/12/2022. (PaE: 2022/1082780).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0192/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ii – tHoMáZ WElliGtoN Nasci-
MENto da silva - Matrícula nº 57210947/1, nos termos do regimento in-
terno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/
EMatEr-Pará, de 12.12.2012, 90(Noventa) dias de licença Prêmio (1º, 2º 
e 3º) mês relativo ao Quinquênio: 22/12/2013 à 21/12/2018, que serão 
gozados no período de 03/10/2022 a 31/12/2022. (PaE: 2022/1032110).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0191/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ii – EroNaldo dE aGUiar MElo 
- Matrícula nº 57210191/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30(trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 08/04/2014 à 07/04/2019, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/1050842).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0193/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural i – KENJi oiKaWa - Matrícula nº 
3175634/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, devidamente 
aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, de 12.12.2012, 
30(trinta) dias de licença Prêmio (2º) mês relativo ao Quinquênio: 
01/05/2014 à 30/04/2019, que será gozado no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022. (PaE: 2022/1076905).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora

Protocolo: 854934
Portaria de licença prêmio-0190/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ii – JoÃo carMoNa rodriGUEs 
- Matrícula nº 3177726/2, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30(trinta) dias de licença Prêmio (1º) mês relativo ao 
Quinquênio: 01/03/2015 à 28/02/2020, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/1026962).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0189/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural ii – lEaNdro GoMEs  dos saNtos 
- Matrícula nº 57214940/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cta/EMatEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30(trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
Quinquênio: 30/03/2009 à 29/03/2014, que será gozado no período de 
13/10/2022 a 11/11/2022. (PaE: 2022/1041770).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora

Protocolo: 854946

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 032/2019
Número: 016/2022
assinatura: 19/09/2022
Justificativa: O presente Instrumento tem por finalidade a substituição da 
fonte de recurso da dotação orçamentária anteriormente indicada, pela 
fonte de recurso abaixo discriminada:

fonte de recurso: 0101 - tEsoUro.
Empresa:EMPrEsa GrEEN sErvicE ltda-ME
ordenador: rosival PossidÕNio do NasciMENto
Presidente– EMatEr - Pará

Protocolo: 854853

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº037/2022
BENEFICIÁRIO: Herlon Nonato Teixeira Pereira; MAT.: 57210197; FUNÇÃO: 
Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 0101; 
oBJ.: serviços de atEr/ProatEr 2022. subprojeto 1: fortalecimento da 
Agricultura Familiar através da diversificação da produção. MUNIC.: Ca-
choeira do Arari - L; Elemento de Despesa: 339030: R$700,00. ORD. DE 
dEsPEsas UG ilHas: cÍcEro Batista soBriNHo.

Protocolo: 854542
Portaria Nº075/2022, 
Beneficiário: Abraão da Gama Lima/ Matrícula: 57210944/Cargo ou 
função: Ext. rural i/ Município: Brejo Grande do araguaia/objetivo: 
suprimento de fundos para custear despesas operacionais e ações de 
atEr do Escritório local de Brejo Grande do araguaia – Pa e reparos 
emergenciais no veículo para realização das atividades de atEr./Programa: 
1491/Projeto atividade:8711/foNtE:0261/ Elemento de despesa: 
339039=r$  1.000,00/valor total r$ 1.000,00/Prazo  para aplicação:30 
dias/comprovação: 15 dias/ordenador de despesas: carlos Eduardo 
soares rodrigues. PaE 2022/1197983

Protocolo: 854406
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 067/2022: 
BENEFICIÁRIO: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES DE OLIVEIRA; 
Matrícula: 3174085; Função:Programador de Computador; PROGRAMA: 
1491;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 0661; OBJETIVO: Liberação 
de recurso para manutenção do veiculo fiat strada Placa: Qdo-3250 
Município de castanhal e fiat Uno Placa QEi-5875 Município de santa 
izabel do Pará, para apoio e viabilização das ações de atEr conforme 
PROATER 2022;MUNICÍPIO: Castanhal Elemento de Despesa: 33903096= 
R$ 2.990,00; 33903996= R$ 500,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 
30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de 
contas: 15 dias após aplicação. ordENador dE dEsPEsas: ricardo 
silva frEirE.

Protocolo: 854903
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 032 / 2022 
BENEficiário (a): Márcia do socorro PErEira dias / MatrÍcUla: 
55208347/ carGo oU fUNÇÃo: aGENtE oPEracioNal / MUNicÍPio: 
aBaEtEtUBa - r / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto 
PaGaMENto, Para atENdEr as NEcEssidadEs do EscritÓrio 
rEGioNal do tocaNtiNs / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / 
foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 
= r$1.788,00 / valor total = r$1.788,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
60 (sEssENta) dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE 
dEsPEsas: PEdro PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854744
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº040/2022
BENEFICIÁRIO: Martinho da Silva Morinaka; MAT.: 57212752; FUNÇÃO: 
Extensionista Rural II; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 0101; 
oBJ.: serviços de atEr/ProatEr 2022 – subprojeto 01:fortalecimento 
da Agricultura Familiar. MUNIC.: Ponta de pedras - L; Elemento de Despe-
sa: 339030: r$600,00. ord. dE dEsPEsas UG ilHas: cÍcEro Batista 
soBriNHo.

Protocolo: 854750
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº038/2022
BENEFICIÁRIO: Sandro José Lopes Pinheiro; MAT.: 57175503; FUNÇÃO: 
Extensionista Rural I; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 0101; 
oBJ.: serviços de atEr/ProatEr 2022. subprojeto 03: Melhoria Econô-
mica e Social dos Pescadores e Pescadoras. MUNIC.: Soure - L; Elemento 
de despesa: 339030: r$600,00. ord. dE dEsPEsas UG ilHas: cÍcEro 
Batista soBriNHo.

Protocolo: 854630
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 028 / 2022 
BENEficiário (a): MaX ÂNGElo dE liMa costa / MatrÍcUla: 57189559 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: liMoEiro 
do aJUrU - l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE liMoEiro do aJUrU, 
visaNdo aPoiar as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do 
ProatEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 
(tEsoUro EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 
/ valor total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) 
dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro 
PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854731
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 029 / 2022 
BENEficiário (a): JorGE caldas dias / MatrÍcUla: 5577233/ carGo 
oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: MocaJUBa - l / 
oBJEtivo:rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, Para atENdEr 
as NEcEssidadEs do Esloc dE MocaJUBa, visaNdo aPoiar as aÇÕEs 
dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 2022 / ProGraMa: 
1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / 
ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor total = r$400,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / coMProvaÇÃo: 15 
dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854735
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 030 / 2022 
BENEficiário (a): MaciEl dos saNtos soUZa / MatrÍcUla: 57211214 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: MoJU - l / 
oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, Para atENdEr 
as NEcEssidadEs do Esloc dE MoJU, visaNdo aPoiar as aÇÕEs dE 
atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 2022 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro EstadUal) / ElEMENto 
dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor total = r$400,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / coMProvaÇÃo: 15 dias / 
ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854738
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 031 / 2022 
BENEficiário (a): rÔMUlo cÉZar cardoso dE JEsUs / MatrÍcUla: 
51855830 / carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: 
tailÂNdia - l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE tailÂNdia, visaNdo 
aPoiar as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro 
EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor 
total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / 
coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo 
rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854741
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 025 / 2022 
BENEficiário (a): laUro cUstÓdio caMPos da cUNHa / MatrÍcUla: 
3170861 / carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: 
BarcarENa - l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE BarcarENa, visaNdo 
aPoiar as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro 
EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor 
total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / 
coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo 
rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854714
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 027 / 2022 
BENEficiário (a): MarcElo MiraNda soUsa / MatrÍcUla: 54187542 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: iGaraPÉ-
Miri - l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, Para 
atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE iGaraPÉ-Miri, visaNdo 
aPoiar as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro 
EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor 
total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / 
coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo 
rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854727
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 026 / 2022 
BENEficiário (a): GilMar fEitosa dE soUsa / MatrÍcUla: 55585656 
/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: caMEtá 
- l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, Para 
atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE caMEtá, visaNdo aPoiar 
as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 2022 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro 
EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor 
total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / 
coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo 
rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854721
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 022 / 2022 
BENEficiário (a): JaNair caMPElo da costa / MatrÍcUla: 54196734 / 
carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: aBaEtEtUBa 
- l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, Para 
atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE aBaEtEtUBa, visaNdo 
aPoiar as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro 
EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor 
total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / 
coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo 
rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854691
Portaria de sUPriMeNto de FUNdos Nº039/2022
BENEFICIÁRIO: Sidney da Silva Ribeiro; MAT.: 55590022; FUNÇÃO: Exten-
sionista Rural II; PROG.: 1491; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 0101; OBJ.: 
serviços de atEr/ProatEr 2022: subprojeto1- Utilização sustentável dos 
recursos naturais através do Manejo dos açaizais Nativos e Pesca do ca-
marão de água doce no município de Muaná. MUNIC.: Muaná - L; Elemento 
de despesa: 339030: r$600,00. ord. dE dEsPEsas UG ilHas: cÍcEro 
Batista soBriNHo.

Protocolo: 854693
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 023 / 2022 
BENEficiário (a): HElENicE cEsar Brito da silva / MatrÍcUla: 
55585767 / carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral i / MUNicÍPio: 
acará - l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE acará, visaNdo 
aPoiar as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro 
EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor 
total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / 
coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo 
rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854698

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria: 024 / 2022 
BENEficiário (a): EMaNoEl sEBastiÃo PoMPEU PaNtoJa / MatrÍcUla: 
57210217/ carGo oU fUNÇÃo: EXtENsioNista rUral ii / MUNicÍPio: 
BaiÃo - l / oBJEtivo: rEaliZar dEsPEsas dE ProNto PaGaMENto, 
Para atENdEr as NEcEssidadEs do Esloc dE BaiÃo, visaNdo 
aPoiar as aÇÕEs dE atEr coNforME ProGraMaÇÃo do ProatEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. ativ.: 8711 / foNtE: 0101 (tEsoUro 
EstadUal) / ElEMENto dE dEsPEsa: 3390-30 = r$400,00 / valor 
total = r$400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 60 (sEssENta) dias / 
coMProvaÇÃo: 15 dias / ordENador dE dEsPEsas: PEdro PaUlo 
rodriGUEs dE lEÃo

Protocolo: 854702

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 02282/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a Portaria nº 0421, de 05 de abril 
de 2021 - GaB/sEMas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 
2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/1002120- SEMAS/PA;
rEsolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de lici-
tação nº 031/2022- sEMas/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da sEcrEtaria dE Estado dE 
MEio aMBiENtE E sUstENtaBilidadE - sEMas/Pa e a empresa coNsUl-
trE coNsUltoria
E trEiNaMENto ltda, os servidores: BrENda MElisE MorBacH ParE-
DES HACHEM, matrícula nº5927617/2 como fiscal Titular e RAIMUNDA DA 
SILVA E SILVA, matrícula nº 5965764/1 como fiscal Suplente, a contar da 
data da assinatura do termo, em 13 de setembro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 de setembro  de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
lÍlia Marcia raMos rEis
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 854814

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 02236/2022-GaB/seMas de 15.09.2022, 
PUBLicada No doe Nº 35.119 de 19/09/2022
oNde se LÊ:  de férias no período de 26/09/2022 a 30/09/2022
Leia-se:  no período de 26/09/2022 a 30/09/2022

Protocolo: 854426
errata da Portaria nº1684/2022-dGaF/GaB/seMas, 
29/07/2022, publicada no doe Nº 35.066 de 03*/08/2022.
Servidor; José Ariocks de Lacerda
onde se lê; Período de gozo 12/09/2022 a 02/10/2022
Leia-se ; período de gozo 19/12/2022 a 02/01/2023

Protocolo: 854520

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo 02/2022-seMas/Pa
coNtrato 062/2021-seMas/Pa
Processo PaE 2021/397733
objeto: o reajuste de preços por índices econômicos (iGP-M) no que tange 
ao acréscimo de 10,7009%, passando o valor global do contrato de r$ 
63.000,00 para r$ 69.741,57, sendo o valor mensal de r$ 5.250,00 para 
R$ 5.811,80; a contemplação do retroativo no valor de R$ 1.123,60 , refe-
rente ao exercício de 2022.
assinatura: 16/09/2022
Dotação Orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTRES 278338; 
Fonte 0116; Elemento 339036; P I 4120008338C; Ação 183701
contratado: ElMa MilHoMEM alvEs dE soUZa (cPf 583.765.932-34)
Endereço: av. itacaiúnas, n° 405, Bairro Novo Horizonte, cEP 68503-820, 
endereço eletrônico elma.mil@hotmail.com, contato (94) 99119-3127, 
Marabá/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 854850
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de sUsPeNsÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022
objeto: aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender as necessi-
dades internas desta secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade através da 
comissão Permanente de licitação decide por sUsPENdEr o Pregão Ele-
trônico em epígrafe, para ajuste no termo referência conforme a solicitação 
do setor técnico.
Belém, 20 de setembro de 2022.
aziel Moraes da luz
sEMas/Pa.

Protocolo: 854689
aViso de reaBertUra
cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 003/2022
objeto: aquisição de lâmpadas para atender as necessidades internas des-
ta secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade.
a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade através da 
comissão Permanente de licitação decide rEaBrir a cotação Eletrônica 
em epígrafe, para o lance final até o dia 26.09.2022 as 15:00hs.
Belém, 20 de setembro de 2022.
aziel Moraes da luz
sEMas/Pa.

Protocolo: 854679
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2239/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do servidor/ Matrícula/cargo do servidor:
- adriaNa da silva salEs - 5960656/1 – coordenador de Núcleo
iNforMaMos dotaÇÃo orÇaMENtária
UNidadE: 27102
GEstÃo: 00001
PtrEs: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo das aÇÕEs adMiNistrativas
foNtE: 0116 – fEMa
ElEMENto: 339030 – MatErial dE coNsUMo – r$ 600,00
PlaNo iNtErNo: 4120008338c
aÇÃo: 183714
ordENadora: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 853179
.

diÁria
.

Portaria Nº 2244/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica de acompanhamento em área de mane-
jo florestal em processo, localizado no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Portel/Pa (com acesso por tucuruí)
Período: 27/09 a 30/09/2022 – 03 e ½ diárias.
servidores:
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNEtH NasciMENto silva dE MoraEs - 
(técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57234850/1 - roBErta PirEs MENdEs dE alBUQUErQUE - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5620430/1 - fErNaNdo MEsQUita riBEiro - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 853262
Portaria Nº 2252/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Vistoria técnica em Reflorestamento para revalidação de LAR em 
processos, localizados no município citado..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: aurora do Pará/Pa
Período: 23/09/2022 – ½ diária.
servidores:
- 5963870/1 - JEssica dos saNtos caBral - (Gerente)
- 57234850/1 - roBErta PirEs MENdEs dE alBUQUErQUE - (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5654807/1 - JEsUs dE NaZarE cardoso PalHEta - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 853687
Portaria Nº 2262/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
objetivo: vistoria técnica para acompanhar operação teste de carregamen-
to de Hidrato de alumínio, no Porto de vila do conde.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 23/09/2022 – ½ diária.
servidores:
- 54191335/2 - ivaN roBErto saNtos araÚJo - (técnico em Gestão de 
infra-Estrutura)
- 54186252/2 - fraNcisco lUcio BarBosa QUarEsMa - (técnico em 
Gestão de meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854225

Portaria Nº 1973/2022 - GaB/seMas 29 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em projeto de supressão vegetal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: altamira/Pa e anapu/Pa.
Período: 27/09/2022 à 30/09/2022 – 03 e ½ diárias.
servidores:
- 6403548/ 1 – lEticia BraGa GoMEs – (técnico Em Gestão de Meio 
ambiente).
- 57175631/ 1 – Marcio BraGa aMoriM – (técnico Em Gestão de infra-
estrutura).
- 3178455/ 1 – fraNcisco dE assis PErEira BarBosa – (técnico Em 
Gestão de agropecuária).
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 845918
Portaria Nº 2037/2022 - GaB/seMas 01 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistorias nas instalações estruturas dos viveiros de cul-
tivo de peixes nos municípios de dom Eliseu e Mojú/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: dom Eliseu e Mojú/Pa
Período: 26/09 a 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
-5963651/1-MaUricio WilliaNs dE liMa - (técnico de Gestão de Meio 
ambiente)
-5900449/1-KlEBEr dE sa Paiva - (técnico de Gestão de Meio ambiente)
-57193748/1-JosE lUciaNo saNtos rodriGUEs (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 847620
Portaria Nº 2193/2022 - GaB/seMas 13 de seteMBro de 2022.
objetivo: facilitar o entendimento auxiliando os servidores do NUrE itai-
tuba na análise de processos de validação de car e Prada, visando o 
cumprimento da regularidade ambiental de imóveis rurais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: santarém/Pa
destino: itaituba/Pa
Período: 02/10 a 08/10/2022 – 06 e ½ diárias
servidor:
- 57212539/2 - cristiaNo da silva rocHa - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 852641
Portaria Nº 2226/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica nos empreendimentos para atividade de 
comércio nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: santarém/Pa, itaituba/Pa (distrito Morais de almeida) e altami-
ra/Pa (distrito de castelo dos sonhos)
Período: 26/09 a 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
servidores:
- 5955180/1 - clisia raYaNa MiraNda dUartE - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 55209140/1 - aNNE caroliNE Garcia soUZa - (técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853045
Portaria Nº 2255/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
objetivo: vistoria no aterro sanitário de Marituba, localizado no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 21/09/2022 – ½ diária
servidores:
- 5952142/1 – GUstavo NEvEs silva – (técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5911161/4 – rÔMUlo HENriQUE alvarada fErrEira – (técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5654807/1 – JEsUs dE NaZarE cardoso PalHEta – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 853926
Portaria Nº 2266/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar montagem de infraestrutura, acompanhar e prestar su-
porte às Oficinas Regionais do Plano Estadual de Bioeconomia que ocorrerá 
nas cidades de Marabá.
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:
– 5957475/ 1 – MarcUs viNÍciUs dE olivEira dias – (técnico Em Ges-
tão de informática)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854399
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Portaria Nº 2271/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: curuçá/Pa.
destino: Belém/Pa.
Período: 16/09 à 19/09/2022 – 03 e ½ diárias.
colaboradora:
– cÉlia rEGiNa NUNEs das NEvEs – (colaboradora Eventual)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854424
Portaria Nº 2268/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar procedimento de monitoramento na área do Plano de 
Manejo florestal sustentável - PMfs.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: altamira/Pa e Brasil Novo/Pa.
Período: 27/09 à 01/10/2022 – 04 e ½ diárias.
servidores:
– 5927085/ 2 – fraNciMarY da silva carNEiro – (técnico Em Gestão 
de Meio ambiente)
– 55589547/ 5 – WilliaMs dias dE olivEira – (técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 854411
Portaria Nº 2289/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
objetivo: Participar da Missão de supervisão do Projeto Paisagens susten-
táveis da amazônia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rio Branco/ac
Período: 26/09 a 29/09/2022 – 03 e ½ diárias.
servidor:
- 5946009/ 1 - rodolPHo ZaHlUtH Bastos - (sEcrEtario adJUNto dE 
GEstao E rEGUlaMENtaÇÃo aMBiENtal)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854938

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº2222 /2036-dGaF/GaB/seMas, 14/09/2022
i – iNtErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 03/08/2022 o gozo 
de férias do servidor daNiEl laMEla aBUd, matricula nº 57191870/ 4, referente 
ao exercício 2021/2022, concedida através da Portaria nº 1145/2022 -Gaf/
GaB/sEMas de 06/06/2022, publicado no doE 34.998 de 07/06/2022, restando 
14(quatorze) dias a serem usufruídas em data oportuna.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 854900

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 2250/2022-dGaF/GaB/seMas , 15/09/2022
altErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
08/09/2022 a 17/09/2022, para 21/03/2023 a 30/03/2023 da servidora 
ivoNE da coNcEicao fErrEira coElHo, id. funcional nº 5455766/ 
5, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo, lotado no controle 
interno, concedida através Portaria nº 1430/2022 -dGaf/GaB/sEMas 
de 04/07/202, publicada no doE nº 35.036 de 06/07/2022, referente ao 
exercício 2021 /2022.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 854907
Portaria Nº 2024/2022-dGaF/GaB/seMas, 31/08/2022
altErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
01/09/2022 a 15/09/2022 para 19/09/2022 a 03/10/2022 da servidora 
MaYara liMa PicaNco, id. funcional nº 5958315/1, ocupante do cargo 
de Gerente, lotada na Gerência de cadastro, transporte e comercio 
de Produtos e subprodutos florestais - GEsflora, concedida através 
Portaria nº 2359/2022 - dGaf/GaB/sEMas de 14/12/2021, publicada 
no doE nº 34.803 de 20/12/2021, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 854863
Portaria Nº 1984/2022-dGaF/GaB/seMas , 30/08/2022
altErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
12/09/2022 a 11/09/2022 para 07/11/2022 a 21/11/2022 da servidora 
dEsirEE aNtEia JastEs fErNaNdEs, id. funcional nº 5938505/2, 
ocupante da função de técnico de Gestão de Meio ambiente, lotada na 
assessoria Especial de segurança e inteligência corporativa - aisc, 
concedida através Portaria nº 1684/2022 - dGaf/GaB/sEMas de 
29/07/2022, publicada no doE nº 35.066 de 03/08/2022, referente ao 
exercício 2021/2022.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologia
,

Protocolo: 854822

Portaria Nº 1981/2022-dGaF/GaB/seMas  de 30/08/2022
altErar, por necessidade de serviço, o gozo de férias do período de 
17/09/2022 a 30/09/2022 para 19/11/2022 a 03/12/2022 da servidora 
vErENa lUcia soUsa corrEa, id. funcional nº 5954930/1, ocupante 
da função de técnico de Gestão de Meio ambiente, lotada na assessoria 
Especial de segurança e inteligência corporativa - aisc, concedida através 
Portaria nº 1684/2022 - dGaf/GaB/sEMas de 29/07/2022, publicada 
no doE nº 35.066 de 03/08/2022, referente ao exercício 2021/2022.
HUGo YUtaKa sUENaGa
secretário adjunto de Gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 854748

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 691 de 16 de setembro de 2022
CONSIDERANDO o ofício n° 05/2022, PAE n° 2022/1179412;
rEsolvE:
autorizar o afastamento da servidora Gracialda costa ferreira, matrícu-
la nº 5961452, no período de 07 a 16/09/2022, com destino a cotriguaçu
-Mt. objetivo: Ministrar um módulo nas capacitações do ift. as despesas 
de viagem serão de responsabilidade do instituto florestal tropical - ift.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 854499
Portaria nº. 590 de 19 de setembro de 2022
designa comissão de fiscalização de contrato administrativo
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial nº. 33.783, de 17 de 
janeiro de 2019 e alterações posteriores.
coNsidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
Lei Federal nº 8.666/93;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos 
administrativos serão efetivados nos termos desta Portaria, e deverá 
obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado 
para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da 
Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;
rEsolvE:
art. 1º. designar os servidores abaixo, para a função de fiscais do contrato 
nº 14/2022 da Empresa BElÉM rio sEGUraNÇa EirEli, a contar da data 
de assinatura do contrato:
 

coMissÃo MatrÍcULa PerFiL
dilson Nazareno favacho lopes 5894692 titular
Patrícia cristina de leão Messias 57224309 suplente
laís dos santos Mercedes costa 57224309 suplente

Edimilson anibal Pinheiro 5490995 suplente

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

Protocolo: 854563
Portaria nº. 681 de 15 de setembro de 2022
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
conselho Gestor da reserva de desenvolvimento sustentável (rds) campo 
das Mangabas e do refúgio de vida silvestre (rEvis), Pe. sérgio tonetto
o idEflor-Bio, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 2º, 
Xvii da lei Estadual nº.6.963/2007 com redação dada pela lei Estadual 
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nº. 8.096/2015 e alterações da lei Estadual nº 8.633/2018, bem como 
aquelas que lhe foram conferidas pelas leis federais nº. 6.938/1981, art. 
6º, inciso v, e 9.985/2000, art. 6, inciso iii, objetivando o cumprimento 
do decreto federal nº. 4.340/2000, capítulo v, por intermédio da diretoria 
de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação - DGMUC;
considerando o teor da lei federal nº. 9.985/2000, que institui o sistema 
Nacional de Unidades de Conservação/SNUC;
considerando o teor do decreto federal nº. 4340/2002, que regulamenta 
a Lei Federal nº. 9.985/2000;
considerando o decreto Estadual de nº 1.567 de 17 de junho de 2016, que 
criou a reserva de desenvolvimento sustentável (rds) campo das Man-
gabas e o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS), Pe. Sérgio Tonetto;
considerando a instrução Normativa idEflor-Bio nº. 01/2015, que regula 
os processos de criação, composição, nomeação e renovação dos conse-
lhos Gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos 
de Mosaicos de Unidades de Conservação;
considerando as disposições do art. 17, caput e § 5º do decreto federal nº. 
4340/2002, que institui o Gerente da Unidade de conservação como Presi-
dente do conselho Gestor da Unidade de conservação, bem como lhe atri-
bui a competência para nomeação dos membros do respectivo conselho;
rEsolvE:
art. 1º. Nomear os membros do conselho Gestor deliberativo da reserva 
de desenvolvimento sustentável (rds) campo das Mangabas e o conse-
lho consultivo do refúgio de vida silvestre (rEvis), Pe. sérgio tonetto, 
para exercerem o mandato no biênio novembro/2021 a novembro/2023, 
conforme abaixo discriminado:
i - representantes do Poder Público:
a) instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado 
do Pará - idEflor-Bio
titular: dielson Nazareno tenório Nascimento (a partir de 28/06/2022) 
conforme nomeação em anexo
suplente: adriana oliveira Maués ferreira
b) secretaria Municipal de Meio ambiente de Maracanã - sEMMa
titular: caio José de lima rabelo
suplente: sullyvan lyon cordovil da silva
c) Universidade federal do Pará - UfPa
titular: cristiane de Paula ferreira
suplente: leilanhe almeida ranieri
d) instituto chico Mendes de conservação da Biodiversidade-icMBio
titular: alessandro silva Marçal
Suplente: Patrick Rabelo Jacob
e) Empresa de assistência técnica e Extensão rural do Estado do Pará - EMatEr
titular: Gilmar feitosa de sousa
suplente: fabiana correa Baima araújo
f)secretaria Municipal de cultura, comunicação, Esporte e turismo de Ma-
racanã - sEccEt
titular: Pedro rogério teixeira de farias
suplente: Wiler Mendes faria Junior
g) secretaria Municipal de agricultura e Pesca - sEMaGri
titular: carlos thiago da conceição vasconcelos
suplente: Marcos aurélio ribeiro casseb
ii-representantes da sociedade civil:
a) associação Movimento filhos da terra
titular: Josimar de almeida Garcia
suplente: Manoel de oliveira teixeira
b) associação irmã Ester
titular: Júnior césar sousa de lima
suplente: diogo aquino costa aleixo
c) associação de Usuários e Usuárias da reserva Extrativista Marinha de 
Maracanã
titular: tamázia oliveira
suplente: roseli unes
d) colônia dos Pescadores e Pescadoras artesanais
titular: valdemir Piedade conceição
suplente: valdenize Barcen costa dos santos
Parágrafo Único: o mandato dos membros será de 02 (dois) anos, poden-
do ser prorrogáveis por igual período, não remunerável e considerado de 
relevante interesse público, conforme dispõe o art. 17, §5º do decreto nº 
4.340/2002.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de setembro de 2022.
dielson Nascimento
Gerente de Unidade de conservação
Presidente do conselho Gestor GrNE/dGMUc
Karla Bengtson
Presidente idEflor-Bio

Protocolo: 854747

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria nº 693 de 19 de setembro de 2022
CONSIDERANDO o Memorando nº 115/2022-DDF/ GAB/IDEFLOR-Bio;
CONSIDERANDO a solicitação apresentada no PAE n° 2022/1152621;
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor cleberson da silva salomão, matrícula nº 
57204725, ocupante do cargo de técnico em Gestão ambiental, para res-
ponder pela diretoria de desenvolvimento da cadeia florestal – ddf, deste 
instituto, durante o impedimento legal do titular vicente de Paula Paiva 
Neto, matrícula nº 80845514, ocupante do cargo de diretor, no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrEsidENtE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 854868

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº. 690 de 16 de setembro de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
servidor – matrícula – cargo: Wendell da costa Portil - 5965163 - Gerente
PtrEs: 188886
fonte: 0101
Elemento: 33.90.30.. r$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
ação: 188886
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio

Protocolo: 854505

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 689 de 16 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de altamira-Pa, de 03 a 11/09/2022:

servidor objetivo
Weliton carlos ramalho, matrícula nº 5923530, 

ocupante do cargo de Motorista
apoio logístico, transporte e entrega de veículos nas 

regionais.

ii - conceder 8,5 (oito e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1170648 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 685 de 15 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Marudá-Pa, no dia 26/09/2022:

servidor objetivo

fábio fonseca filgueira, matrícula nº 5950032, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial do IDEFLOR-Bio que transportará a 
equipe técnica da GBio, que irá realizar o Monitoramento do 
boto-cinza (delphinidae: sotalia guianensis) na aPa algodoal

-Maiandeua e seu entorno.

ii - conceder 0,5 (meia) diária, ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/1177384 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 684 de 15 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Porto de Móz-Pa, de 26 a 30/09/2022:

servidor objetivo

atilla Melo do Nascimento, matrícula nº 5900252, 
ocupante do cargo de técnico em Gestão de Pesca 

e aquicultura.

Acompanhar atividades de fiscalização do IBAMA no corre-
dor ecológico de migração da tartaruga da amazônia para o 

tabuleiro do Embaubal.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme 
o processo nº 2022/1157122 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 683 de 15 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de oriximiná-Pa, de 16 a 30/09/2022:

servidor objetivo

Patricia cristina de leão Messias, matrícula nº 
57224309, ocupante do cargo de Gerente. fornecer orientação técnica aos produtores na produção de 

mudas, tratos culturais de sistemas agroflorestais (SAF’s) 
nutrição e adubação de plantas aos agricultores na Zona de 

amortecimento da Estação Ecológica do Grão Pará, comunidade 
santíssimo Bec.

 

José Janderson ferreira costa, matrícula nº 
5960556, ocupante do cargo de técnico em Gestão 

ambiental. 

luana Wanessa assunção silva, matrícula 
nº 5904889, ocupante do cargo de auxiliar 

operacional.

suporte logístico e administrativo na viagem e nas reuniões a 
serem tratadas.

Pedro Paulo de souza Queiroz, matrícula nº 
5942921, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial com servidores da GRCN-1 que irão 
fornecer orientação técnica aos produtores na produção de 
mudas, tratos culturais de sistemas agroflorestais (SAF’s) 

nutrição e adubação de plantas aos agricultores na Zona de 
amortecimento da Estação Ecológica do Grão Pará, comunidade 

santíssimo Bec.

ii - conceder 14,5 (quatorze e meia) diárias, a cada servidor, confor-
me o processo nº 2022/1159092 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
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Portaria nº. 679 de 12 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento das servidoras conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Maracanã-Pa, de 26 a 29/09/2022:

servidor objetivo

Mônica Nazaré rodriguês furtado da costa, matrícula nº 
55208685, ocupante do cargo de Gerente.

realizar o Monitoramento do boto-cinza (delphinidae: 
sotalia guianensis) na aPa algodoalMaiandeua e seu 

entorno durante o “período da pesca da dourada” e levan-
tamento de informações junto aos pescadores artesanais.

ii - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidora, conforme o proces-
so nº 2022/1170736 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 676 de 15 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de altamira e Brasil Novo-Pa, de 04 a 11/09/2022:

servidor objetivo

Gabriel almeida silva, matrícula nº 5947771, ocu-
pante do cargo de Gerente.

responder pela gerência do Er Xingu, realizar monitora-
mento dos viveiros instalados pela Er Xingu e participação na 

programação da 1ª Expo amigos do campo.

ii - conceder 7,5 (sete e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1114288 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa BENGtsoN
PrEsidENtE do idEflor-Bio
Portaria nº. 653 de 19 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de castanhal-Pa, de 12 a 16/09/2022:

servidor objetivo

antônio luiz Pereira campos, matrícula nº 
54190874, ocupante do cargo de técnico em Gestão 

ambiental.

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

municípios beneficiados pelo PROSAF.

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

ambiental.

Estevam Jorge cavalcante coqueiro, matrícula nº 
57230920, ocupante do cargo de Gerente.

Jaime Wanderley correa Nonato, matrícula nº 
5413214, ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte dos servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1117452 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrEsidENtE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 854544

.

.

FÉrias
.

Portaria nº. 692 de 19 de setembro de 2022
CONSIDERANDO o teor do processo nº 2022/1138523;
rEsolvE:
art. 1º - conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias a servidora lui-
za do socorro Barros ramos, matrícula nº 5792410, para o intervalo de 
17/10/2022 a 15/11/2022, referente ao período aquisitivo de 08/10/2021 
a 07/10/2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrEsidENtE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 854872

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 1717/2022-saGa Belém, 19 de setembro de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o Processo nº 2022/1199532, e Mem. nº 493/2022-
GaB.siac, de 16.09.2022.
coNsidEraNdo: Portaria nº 1565/2022-saGa, de 
29.08.2022,publicada no doE nº 35.096, de 30.08.2022, que 
concedeu férias ao servidor lUiZ JorGE lEal GoNÇalvEs, coordenador 
de Análise e Qualificação de Dados, MF 5156645/5, 2020/2021, no período 
de 01.10.2022 a 30.10.2022.
r E s o l v E: designar o servidor cB PM GaBriEl soarEs storcH, Mf 
57222222, para responder pelo cargo de coordenador de análise e Quali-
ficação de Dados, no referido período.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 854627

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de cLassiFicaÇÃo da toMada de PreÇos 
Nº 07/2022-FisP
a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de segu-
rança Pública-fisP/sEGUP após reunião e análise da documentação do re-
curso impetrado pela empresa PositaNo arQUitEtUra E coNstrUÇÕEs 
EirEli, em conformidade com o parecer nº 052/2022-coNJUr e diligência 
contábil anexada aos autos, referente à tP 07/2022-fisP, cujo objeto é a 
oBra dE rEforMa da dElEGacia da Policia civil dE afUá/Pa, re-
solve tornar público o resultado do referido julgamento: dEcidE acolher 
e dar provimento ao recurso interposto, para em consequência considerar 
CLASSIFICADAS em definitivo e em ordem crescente de valores as seguin-
tes empresas: Em PriMEiro lugar a empresa PositaNo arQUitEtUra E 
coNstrUÇÕEs EirEli, com o valor global de r$783.046,48 (setecentos 
e oitenta e três mil, quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos); 
em sEGUNdo lugar, a empresa B&M coNstrUtora com o valor global de 
r$ 783.072,09 (setecentos e oitenta e três mil, setenta e dois reais e nove 
centavos); em tErcEiro lugar, a empresa EQUatorial ENGENHaria Ei-
rEli com o valor global de r$ 798.997,31 (setecentos e noventa e oito 
mil, novecentos e nove e sete reais e trinta e um centavos). consoante a 
decisão acima expendida pela Comissão, fica declarada vENcEdora dEs-
TA LICITAÇÃO a empresa abaixo identificada, classificada em primeiro lu-
gar após análise das propostas PositaNo arQUitEtUra E coNstrUÇÕEs 
EirEli, com o valor global de r$783.046,48 (setecentos e oitenta e três 
mil, quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Permanecem os 
autos franqueados para vistas aos licitantes interessados, ficando assim 
notificadas as empresas do julgamento acima.
a comissão
Belém, 19 de setembro de 2022

Protocolo: 854831

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1667/2022 –saGa
oBJEtivo: Para participar do programa “ sEGUraNÇa Por todo o Pará ”.
ProcEsso: 2022/1168755
FUNdaMeNto LeGaL: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 
278/2019-sead
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá E rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 12 à 17.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
sErvidor (Es): cEl PM alEXaNdrE MascarENHas dos saNtos, Mf: 
5420628
sGt BM carlos alBErto olivEira dE aQUiNo, Mf: 5634814-1
sGt PM KlEBEr daMascENo saNtaNa, Mf: 54193240-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1668/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1183828
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): castaNHal/Pa
PErÍodo: 14.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErvidor (Es): vEra lÚcia alBUQUErQUE aMaral, Mf: 51855572-7
WilsoN JosÉ NEGrÃo PalHEta, Mf: 3242005
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1669/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1172942
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 13 à 17.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
sErvidor (Es): sGt PM Elcio dos saNtos aMaral, Mf: 5428491-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1670/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria nº 1164/2022-saGa de 
04.07.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de saliNÓPolis/Pa,” B”, a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/947075
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: saliNÓPolis/Pa
dEstiNo(s): BElÉM/Pa
PErÍodo: 24 à 25.07.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação 01(uma) de pousada
sErvidor (Es): cEl BM silvio saNdro Barros fEitosa, Mf: 5398967-1
tEN cEl PM GEorGE aUad carvalHo JÚNior, Mf: 5774012-1
sGt BM alissoN faBriNNi NasciMENto soUZa, Mf: 54185327-1
sUB tEN PM GEaN clEdsoN NEGrÃo toBias, Mf: 5793211-1
cB PM aNdErsoN JosÉ olivEira liMa, Mf: 57232163-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1671/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1161505
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): JacarEacaNGa/Pa



diário oficial Nº 35.121   53Terça-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2022

PErÍodo: 03 à 07.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
sErvidor (Es): sGt BM roGErio sarMENto fErNaNdEs, Mf: 
54184999-1
QUaNtidadE dE diárias: 4 ½ (quatro e meia)
sErvidor (Es): JosEMar dos saNtos Paiva, Mf: 5961059-1
JosÉ HUMBErto dE MElo JÚNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1672/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1126049
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 10 à 19.08.2022
QUaNtidadE dE diárias: 9 ½ (nove e meia)
sErvidor (Es): carlos alBErto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
artHUr cEZar aNaissi dE MoraEs, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1676/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1134523
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 04 à 13.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
sErvidor (Es): MaJ PM WElliNGtoN alaN dE MacEdo cHavEs, Mf: 
54185286-2
QUaNtidadE dE diárias: 9 ½ (nove e meia)
sErvidor (Es): carlos alBErto saldaNHa da silva, Mf: 5958193-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1677/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/992414
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): iPiXUNa do Pará/Pa
PErÍodo: 01 à 02.08.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
sErvidor (Es): caP PM ÉdiMo MaUro coElHo costa, Mf: 5630312-1
cB PM JoÃo ricardo costa EvaNGElista dE soUsa, Mf: 57213250
sGt PM Marcio lUiZ da silva cordEiro, Mf: 54194723-1
sd PM NEYroN soUsa dos saNtos, Mf: 6401977-1
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor (Es): fEliPE PiNHEiro scHMidt, Mf: 57192845
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1678/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1181442
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): BrEvEs/Pa
PErÍodo: 31.08 à 02.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor (Es): cB BM JEffErsoN JosÉ Garcia NEGrÃo, Mf: 57189247-1
cB PM MarcUs viNiciUs da silva, Mf: 57222448
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1679/2022 –saGa
oBJEtivo: coMPlEMENtaÇÃo a Portaria nº 1629/2022-saGa de 
06.09.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de MaraBá/Pa,” B”, a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1181434
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MaraBá/Pa
dEstiNo(s): BElÉM/Pa
PErÍodo: 10 à 12.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 02(duas) de alimentação 02(duas) de pousada
sErvidor (Es): sGt PM aNdErsoN flavio dE olivEira saNtiaGo, 
Mf: 54194919-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1680/2022 –saGa
oBJEtivo: a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1178109
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): tErra alta/Pa
PErÍodo: 10.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErvidor (Es): tEN cEl PM claÚdio PEtillo dE alMEida, Mf: 
5807840-1
tEN cEl PM viNiciUs EdUardo vidal dE olivEira, Mf: 5817757-1
tEN BM doUGlas JÂNio BEZErra dE MoraEs, Mf: 5561272
sUB tEN PM GEaN clEdsoN NEGrÃo toBias, Mf: 5793211-1
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1681/2022 –saGa
oBJEtivo: Para cumprir escala de serviço na Base do GraEsP.
ProcEsso: 2022/1176066
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): MaraBá/Pa
PErÍodo: 12 à 21.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 10(dez) de alimentação e 09(nove) de pousada
sErvidor (Es): sGt PM rosiNaldo PErEira riBEiro, Mf: 5787440-01
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Portaria Nº 1682/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1187520
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): BraGaNÇa/Pa
PErÍodo: 24 à 25.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 ½ (uma e meia)
sErvidor (Es): MarilENE da silva tavarEs, Mf: 585918-2
tiaGo dos saNtos dE liMa, Mf: 5955780-2
MarilÚcia dos saNtos coNcEiÇÃo, Mf: 702277
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa
Portaria Nº 1683/2022 –saGa
oBJEtivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1160585
fUNdaMENto lEGal: decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEstiNo(s): saNtarÉM/Pa
PErÍodo: 05.09.2022
QUaNtidadE dE diárias: ½ (meia)
sErvidor (Es): lEoPoldo da rocHa BarBosa, Mf: 5950597-1
artHUr cEZar aNaissi dE MoraEs, Mf: 54196044
ordENador: PaUlo roBErto dos saNtos liMa

Protocolo: 854887

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1718/2022-saGa Belém, 19 de setembro de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o Processo nº 2022/1187203, e memorando. nº 1/2022 
alMoX-sEGUP, de 14.09.2022.
coNsidEraNdo: a Portaria nº1391/2022-saGa, de 25.07.2021, 
publicada no doE nº 35.058, de 27.07.2022, que concedeu 30 (trinta) 
dias de férias ao servidor sidNEY JoHN costa dE Morais, assistente 
administrativo, Mf nº 315774/1, 2021/2022, no período de 15.09 a 
14.10.2022.
r E s o l v E:
transferir o período de gozo de férias do servidor sidNEY JoHN costa dE 
Morais, assistente administrativo, Mf nº 315774/1, 2021/2022, do perí-
odo de 15.09 a 14.10.2022, para ser usufruído em data posterior.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 854628

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº1719/2022-saGa Belém, 19 de setembro de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o Processo nº 2022/1189330, e Mem. nº 007/2022-Nas-
diEsP, de 15.09.2022.
rEsolvE: tornar sem efeito a Portaria nº 1.567/2022-saGa, de 
30.08.2022, publicada no doE nº 35.098, de 31.08.2022, que concedeu 
30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor aNtÔNio Maria loUriNHo 
PaNtoJa, técnico em saúde, Mf nº 79634/2, lotado no iEsP, referente ao 
triênio de 2015/2018, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 854631
Portaria Nº1716/2022-saGa Belém, 19 de setembro de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa da secretaria de Estado de 
segurança Pública e defesa social, no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo: o Processo nº 2022/1172525, e Mem. nº 478/2022-
GaB.siac, de 13.09.2022.
rEsolvE: tornar sem efeito a Portaria nº 1674/2022-saGa, de 
13.09.2022, publicada no doE nº 35.114, de 14.09.2022, que designou 
o servidor JoÃo PaUlo araGÃo costa, secretário de diretoria, Mf: 
5939159/1, para responder pelo cargo de coordenador de análise e 
Qualificação de Dados, no período de 01.10.2022 a 30.10.2022
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa da sEGUP

Protocolo: 854625

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
reFerÊNcia: Processo nº. 2022/558046 – Pregão eletrônico srP 
nº 018/2022-seGUP/Pa
assUNto: administrativo. revogação de licitação. registro de preços para 
eventual contratação de empresa para a prestação de serviço de locação 
de câmeras operacionais portáteis com solução para captação, transmis-
são, armazenamento, software de custódia e gestão de evidências digitais, 
acionamento remoto, livestreaming, posicionamento de gps e software de 
monitoramento para atender as atividades operacionais dos agentes de 
segurança pública do Estado do Pará, de acordo com as condições e especi-
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ficações técnicas constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
coNsidEraNdo despacho da consultoria Jurídica desta sEGUP no que se 
refere a inconsistências detectadas no termo de referência e que as corre-
ções não atenderão a eficiência que a contratação requer;
coNsidEraNdo que o valor de referência constante no mapa de pesquisa 
de preços não foi contemplado para o prazo de 30 meses e;
coNsidEraNdo que os procedimentos de uma licitação devem garantir 
a maior participação de licitantes e ainda em respeito ao princípio consti-
tucional da legalidade que preside os atos administrativos e mais os fun-
damentos acima descritos, que obedecem o interesse público, resolvo, no 
âmbito da minha competência legal com fundamento no art. 49, caput, da 
lei federal Nº. 8.666/93.
rEvoGar, por razões de interesse público decorrente de fato superve-
niente o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico srP nº. 
018/2022, cujo objeto encontra-se em epígrafe;
i – dEtErMiNar a sua baixa nos cadastros do sistema integrado de ad-
ministração de serviços Gerais – siasG em decorrência da revogação da 
licitação;
ii - PUBliQUE-sE.
iii - arQUivE-sE.
Belém, 19 de setembro de 2022.
PaUlo roBErto dos saNtos liMa
secretário adjunto de Gestão administrativa sEGUP/Pa

Protocolo: 854919
terMo de rescisÃo aMiGÁVeL ao coNtrato Nº 081/2022-seGUP/Pa.
Processo nº 2022/297475
Exercício: 2022
objeto: rescisão amigável ao contrato administrativo n° 081/2022 - sE-
GUP/Pa, com fundamento no inciso ii do art.79 da lei n° 8.666/1993, bem 
como, de acordo com o item 22.2.2 da ‘’cláUsUla viGÉsiMa sEGUNda 
- da rEscisÃo E o rEcoNHEciMENto dos dirEitos da adMiNistra-
ÇÃo’’ do contrato originário.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 472/2022 - coNJUr
data de assinatura: 15/09/2022
contratada: BoMBoNs E dEscartávEis EirEli
cNPJ: 01.580.769/0001-99
Endereço: Beco Piedade, n° 32 (Piedade e Praça Magalhães), Bairro: redu-
to, Belém/Pa, cEP n° 66053-220.
ordenador de despesas: PaUlo roBErto dos saNtos liMa - secretário 
adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 854861

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 180/2022 – ccc: 
NoMEar o MaJ QoPM rG 35499 sÉrGio sarMENto dE olivEira, 
como fiscal do Contrato Administrativo n° 056/2022-CCC/PMPA, 
celebrado entre a PMPa e a Empresa sPlit sErvicE rEfriGEraÇÃo E 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; cujo objeto é a Contratação de pessoa 
jurídica especializada no fornecimento e instalação de aparelhos de ar 
condicionado split, no Prédio do dEPartaMENto GEral dE PEssoal da 
PMPA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 19 de Setembro 
de 2022;SANDRO WAGNER DE ANDRADE DO CARMO – TEN CEL QOPM RG 
27317; Sub Diretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 854545
Portaria Nº 3064/2022 – 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 comple-
mentar Estadual nº 053/2006; Considerando os termos do Memorando nº 
1197/2022-coNJUr/3, de 12 de setembro de 2022, que anexa o ofício nº 
000450/2022-PGE/GaB/Pcta, de 08 de setembro de 2022, no qual a srª 
Ana Carolina Lobo Gluck Paúl – Procuradora Geral Adjunta do Contencioso, 
encaminha e recomenda o cumprimento da decisão Judicial proferida nos 
autos da ação ordinária Processo nº 0801707-78.2022.8.14.0051, ajuiza-
da por iaNdErsoN silva carvalHo (cPf Nº 024.386.772-79) em face do 
Estado do Pará e do instituto americano de desenvolvimento – iadEs. No 
feito, o Juízo dEfEriU a tUtEla ProvisÓria dE UrGÊNcia, determinan-
do à autoridade coatora que suspenda o ato de inabilitação do impetrante 
referente a etapa de investigação social, bem como para determinar a 
admissão do requerente no curso de formação de Praças, até o deslinde 
do caso. Nesse contexto, o Estado interpôs recurso de agravo de instru-
mento, processo nº 0806047-24.2022.8.14.0000, ao qual o tribunal de 
Justiça do Estado do Pará deferiu o pedido de efeito suspensivo, sustando 
a eficácia da Decisão retromencionada, até o julgamento do mérito do 
recurso. Posteriormente, foi JUlGado ProcEdENtE o pedido pleiteado na 
inicial, na forma do artigo 487, inciso i, do cPc, JUlGaNdo-sE EXtiNto o 
ProcEsso coM rEsolUÇÃo dE MÉrito, declarando nulo o ato adminis-
trativo que culminou com a eliminação do autor no certame e, consequen-
temente, determinou o seu retorno para as demais etapas do concurso 
(PAE Nº 2022/241536);
rEsolvE:
art. 1º torNar sEM EfEito a Portaria nº 2410/2022-dGP/sP/sccMP, 
publicada no Boletim Geral nº 144 de 05 de agosto 2022, a qual EXclUiU 

Por dEcisÃo JUdicial da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM iaNdErsoN 
silva carvalHo (cPf Nº 024.386.772-79) pertencente ao Polo Belém/Pa, 
nos termos dos autos do Processo nº 0801707-78.2022.8.14.0051.
art. 2º rEiNtEGrar por decisão Judicial na Polícia Militar do Pará, o al 
cfP PM iaNdErsoN silva carvalHo (cPf Nº 024.386.772-79), per-
tencente ao Polo Belém, nos termos dos autos do Processo nº 0801707-
78.2022.8.14.0051.
art. 3º Providencie o departamento Geral de Educação e cultura da PMPa, a 
Portaria de Matrícula por decisão Judicial do curso de formação de Praças 
da PMPa do al cfP PM iaNdErsoN silva carvalHo, Polo Belém/Pa.
art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 854944

.

.

errata
.

errata
Errata do tErMo dE disPENsa dE licitaÇÃo Nº 001/2022/dl/PMPa – 
Nº dE ParEcEr JUrÍdico, PUBlicado No diário oficial do Estado 
Nº 35.119, dE 19 dE sEtEMBro dE 2022, Protocolo 854347.
onde se lê:
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE lici-
taÇÃo: 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.
Leia-se:
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE disPENsa dE lici-
taÇÃo: 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 272/2022/JUrÍdico i/coNJUr/PMPa.
Belém - Pa, 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854881

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo N° 036/2021-eP/PMPa. 
oBJEto: acréscimo do quantitativo total. valor total: r$ 499.954,44. 
data dE assiNatUra: 19/09/2022. dotaÇÃo orÇaMENtária: Progra-
ma: 1502 – Segurança pública; Ação: 8271 – Fiscalização de Trânsito; 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Plano Interno: 
105rEfPcraU, 105rEfPcrcG, 105rEfPcrcl, 105rEfPcrGP, 105rEfPcr-
Mo, 105rEfPcroN, 105rEfPcror, 105rEfPcrPG, 105rEfPcrta, 105rE-
FPCRTD ; Fonte de Recurso: 0261 e/ou 0661 (Recursos Próprios Diretamen-
te Arrecadados pela Administração Indireta); EMPRESA: ASEVEDO SILVA 
sErviÇos dE coNstrUÇÃo EirElli – EPP, cNPJ: 17.739.353/0001-00. 
ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM - co-
mandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 854953

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 062/2022/dL/PMPa
Pae Nº 2022/309168
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:

cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas MÓdULo i – cFP PMPa 2022 PoLos iNterior
disciPLiNa doceNte cPF VaLor

PoliciaMENto ostENsivo 
GEral JUciNEY GoNÇalvEs corrÊa 756.152.902-34 r$ 1.500,00

EstáGio sUPErvisioNado filiPE ricardo castro da silva 008.691.772-22 r$ 3.000,00
valor total r$ 4.500,00

valor total coM PatroNal r$ 5.400,00

do oBJEto: substituição de professores e/ou instrutores para minis-
trarem aulas no curso de formação de Praças - cfP 2022 - Polo iNtE-
rior - MÓdUlo i, em substituição aos docentes lUiZ faBiaNY rodri-
GUEs, o qual havia sido contratado através do termo de inexigibilidade 
nº 044/2022/cPl/PMPa, publicado no doE nº 35.026, de 29 JUN 22 e o 
docente EXPEdito Brito JÚNior, o qual havia sido contratado através 
do termo de inexigibilidade nº 003/2022/cPl/PMPa, publicado no doE N° 
34.845, de 27 JaN 22.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor EstiMado: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de segurança 
Pública; Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Física; 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas; PI: 
1050008833C; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso Próprio).
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
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cEl PM, coMaNdaNtE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854574
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 063/2022/dL/PMPa
Pae Nº 2022/1091033
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia Militar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:

 cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas ModULo iii – cFP PMPa 2022
PoLo disciPLiNa doceNte cPF VaLor

caPaNEMa
atividadE dE iN-

tEliGÊNcia Policial 
Militar

MUÇaEdE frUtUoso alvEs 399.271.132-34 1.000,00

MosQUEi-
ro

sEGUraNÇa or-
GÂNica Elias aNtÔNio raMos BarBosa 401.435.622-15 2.000,00

valor total r$ 3.600,00
valor total coM PatroNal r$ 3.600,00

do oBJEto: substituição de professores e/ou instrutores para ministrarem aulas 
no curso de formação de Praças – cfP/ 2022 - Módulo iii, em substituição aos 
docentes, os quais haviam sido contratados através do termo de inexigibilidade 
nº 045/2022/dl/PMPa, publicado no doE nº 35.060, de 28 JUl 22.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
valor EstiMado: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa: 1502 – Segurança Pública; Ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de segurança 
Pública; Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Física; 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas; 
PI: 1050008833C; Fonte do Recurso: 0101 e/ou 0301 (Recurso Próprio);
ordENador rEsPoNsávEl: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNtE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854927
errata
Errata do tErMo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 048/2022/dl/
PMPa – valor PUBlicado No diário oficial do Estado Nº 35.114, dE 
14 dE sEtEMBro dE 2022, Protocolo 852506. (PaE Nº 2022/732921)
oNde se LÊ:
valor: r$ 165.950,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e cin-
quenta reais)
Leia-se:
valor: r$ 165.920,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e vinte reais)
Belém - Pa, 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854680

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/309168
 O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 062/2022/dl/PMPa visando à substituição de profes-
sores e/ou instrutores para ministrarem aulas no curso de formação de 
Praças - cfP 2022 - Polo iNtErior- MÓdUlo i, em substituição aos 
docentes lUiZ faBiaNY rodriGUEs, o qual havia sido contratado através 
do termo de inexigibilidade nº 044/2022/cPl/PMPa, publicado no doE nº 
35.026, de 29 JUN 22 e o docente EXPEdito Brito JÚNior, o qual ha-
via sido contratado através do termo de inexigibilidade nº 003/2022/cPl/
PMPa, publicado no doE N° 34.845, de 27 JaN 22.
valor: r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
Belém - Pa, 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854577
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/1091033
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 063/2022/dl/PMPa visando à contratação de professo-
res e/ou instrutores para ministrarem aulas no cUrso dE forMaÇÃo dE 
PraÇas – cfP/ 2022 – Módulo iii, em substituição aos docentes, os quais 
haviam sido contratados através do termo de inexigibilidade nº 045/2022/
dl/PMPa, publicado no doE nº 35.060, de 28 JUl 22.
valor: r$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Belém - Pa, 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854930

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibili-
dade de licitação nº 59/2022/dl/PMPa, PaE nº 2022/715985, visando à 
aquisição de material fornecido por empresa ou representante comercial 
exclusivo, para a reposição de estoque do almoxarifado central e atender 
as necessidades desta PMPa.
valor: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Belém - Pa, 15 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854692
errata
Errata da ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 048/2022/
dl/PMPa – valor PUBlicado No diário oficial do Estado Nº 35.114, 
dE 14 dE sEtEMBro dE 2022, Protocolo 852508. (PaE Nº 2022/732921)
oNde se LÊ:
valor: r$ 165.950,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais)
Leia-se:
valor: r$ 165.920,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e vinte reais)
Belém - Pa, 19 de setembro de 2022.
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNtE-GEral da PMPa

Protocolo: 854683
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 006/2022 - ccc
o diretor da diretoria de apoio logístico da Polícia Militar do Pará – dal/
PMPa, usando de suas atribuições legais concedidas por meio das Portaria 
nº 643/2021 – sccMo/dGP, publicada no Boletim Geral da PMPa nº 083, 
de 03/05/2021; RESOLVE: Art.. 1º HOMOLOGAR o certame da Cotação 
Eletrônica nº 006/2022 ccc, decorrente do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2022/913475 cujo objeto consiste na “aQUisiÇÃo dE 
MEdalHa EM BaiXo rElEvo, coM cortE Para Passar fita, EM liGa 
MEtálica/latÃo/ZaMac EQUivalENtE, trofÉU rEcortado cavalo 
saltaNdo EM BaiXo rElEvo, EM liGa MEtálica/latÃo/ZaMac oU 
EQUivalENtE, coM BasE EM MadEira lEGal E EscaraPEla/rosEta 
coM sUPortE Para caBEÇada EM araME”, tendo sido fracassada, 
com fundamento no Art. nº 38 da Lei Federal nº 8.666/93; Artº 2º – 
dEtErMiNo publicação desta homologação em diário no prazo previsto 
em lei; Belém/PA, 16 setembro de 2022; JORGE WILSON PINHEIRO DE 
ARAUJO – TEN CEL QOPM; Diretor de Apoio Logístico / Homologador.

Protocolo: 854555
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
PORTARIA nº 1073/2022-DF-SUP FUNDOS; Suprido ARMANDO JOFRE 
soUZa dE liMa, MaJ QoPM, Mf: 541933721, do efetivo do (a) BPrv: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: R$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 – SERV. TERC PESS 
JURIDICA – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 1074/2022-dF-sUP 
FUNDOS; Suprido DIOGO JOSÉ NASCIMENTO FERREIRA, 1º TEN QOPM, MF 
4220555, do efetivo do (a) BPRV: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 
33.90.30 –SERV. TERC PESS JURIDICA – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria nº 1075/2022-dF-sUP 
FUNDOS; Suprido DIOGO COSTA DOS SANTOS, 1º TEN QOPM, MF: 
42205541, do efetivo do (a) BPRV: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 
33.90.30 –SERV. TERC PESS JURIDICA – Fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 854891
.

diÁria
.

Portaria Nº4951/22/di/dF – 
Objetivo: Operção Lei Seca (1ªQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV); 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Ronaldo 
Cézar Cordeiro Dos Santos; CPF: 301.007.472-72; Valor: R$3.956,40. 
CB PM Alan Jonathan Sobral Martins; CPF: 913.588.172-00; Valor: 
R$3.798,00. CB PM Helder Valdelir De Oliveira Santos; CPF: 630.404.762-
20; Valor: R$3.798,00. CB PM Tony Jefferson Rodrigues Da Costa; CPF: 
708.517.432-34; Valor: R$3.798,00.ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4952/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-setembro/22-
BPRV SUPERVISÃO I A); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marituba-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 
30/08 a 04/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de 
pousada; Servidores: MAJ PM Erik Taylor Felix Da Silva; CPF: 708.294.542-
68; Valor: R$1.582,60. CB PM Hilton Chaves Martins; CPF: 004.554.632-
04; Valor: R$1.266,00. CB PM Jonatas Alves Silva; CPF: 012.898.892-
44; Valor: R$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
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Portaria Nº4953/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias Estaduais 
(1ªQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV/SUPERVISÃO II A ; FUNDAMENTO LEGAL: 
Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-PA; Destino: Abaetetuba-
PA; Período: 30/08 A 04/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Diogo Costa Dos Santos; CPF: 
919.059.312-04; Valor: R$1.411,10. CB PM Leandro De Sousa Santos; 
CPF: 857.253.232-34; Valor: R$1.266,00. CB PM Jurandir Pereira Da Silva 
Neto; CPF: 779.708.612-53; Valor: R$1.266,00.. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4954/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias Estaduais 
( 1ªQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-PA; Destino: Santo Antônio Do Tauá-PA; 
Período: 30/08 A 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Charles Palheta Da Silva; CPF: 
381.524.362-91; Valor: R$2.611,20. CB PM Marcelo Pinheiro Da Silva; 
CPF: 747.408.222-53; Valor: R$2.571,60. CB PM Glauber João Marques De 
Freitas; CPF: 897.230.662-20; Valor: R$2.571,60. CB PM Rosileno Pantoja 
Da Silva; CPF: 679.369.202-00; Valor: R$2.571,60. SD PM Elaine Cristi-
na Da Silva Rodrigues; CPF: 903.670.732-34 ; Valor: R$2.571,60. SD PM 
João Farias Cunha; CPF: 937.279.502-00; Valor: R$2.571,60. ORDENA-
DOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.  
Portaria Nº4955/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-sEtEMBro/
22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 30 a 14/09/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM Ronaldo Denis Dos Santos Corrêa; CPF: 834.718.982-04; Valor: 
R$3.956,40. SGT PM Carlos Augusto Barros Amoras; CPF: 452.424.532-
49; Valor: R$3.956,40. CB PM Wesley Kennedy Duarte Da Silva; CPF: 
016.186.162-85; Valor: R$3.798,00. CB PM Renan Silva De Melo; CPF: 
948.065.512-87; Valor: R$3.798,00. SD PM Fabio Malato De Souza; CPF: 
010.717.162-71; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON 
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº4956/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito (1ªQUiNZ-sEtEMBro/
22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 30/08 a 14/09/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: 
SGT PM Adilson José Dos Santos; CPF: 627.577.414-20; Valor: R$3.956,40. 
CB PM Camilo Gabriel Dos Santos Ferreira; CPF: 924.121.572-00; Valor: 
R$3.798,00. CB PM Evandro Wilson Oliveira Da Silva; CPF: 529.745.292-
91; Valor: R$3.798,00. CB PM Myleny De Paula Castro Da Luz; CPF: 
019.584.232-46; Valor: R$3.798,00. SD PM Bruno Leandro Botêlho Da 
Silva; CPF: 997.623.822-34; Valor: R$3.798,00. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 854937
Portaria Nº4933/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Gurupá-
PA; Período: 27/09 a 06/10/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimen-
tação e 09 de pousada; Servidores: TEN PM Fatima Do Socorro Dias Da 
Cruz; CPF: 428.636.272-87; Valor: R$2.398,87. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4934/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Igara-
pé-Miri-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Marcos Roberto Da Silva 
Pereira; CPF: 033.911.823-77; Valor: R$759,60. SD PM Washington Antu-
nes Barbosa; CPF: 507.934.032-00; Valor: R$759,60. ORDENADOR: CEL 
QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4935/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022); FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: To-
mé-Açu-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Diego Rodrigo De Freitas 
Ferreira; CPF: 005.923.022-37; Valor: R$759,60. CB PM Cássio Da Luz 
Vidal; CPF: 888.674.802-78 ; Valor: R$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4936/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Concór-
dia Do Pará-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Rafael Moura Do 
Rosário; CPF: 747.762.902-00; Valor: R$791,28. SGT PM Hinderley Henri-
que Borges Pinheiro; CPF: 634.791.762-91; Valor: R$791,28. CB PM Bruno 
Tadeu Da Silva Costa; CPF: 983.467.252-72; Valor: R$759,60. ORDENA-
DOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4937/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abae-
tetuba-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 

alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Osvaldo Da Silva Costa 
Júnior; CPF: 599.123.912-68; Valor: R$791,28. SGT PM André Nery Da 
Silva; CPF: 613.238.612-20; Valor: R$791,28. ORDENADOR: CEL QoPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4938/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (OP ELEIÇÕES 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Gurupá-
PA; Período: 27/09 A 06/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Valéria Da Silva Barbosa; CPF: 
777.406.532-68; Valor: R$2.241,96. SGT PM Claudia Rogéria Nobre Alves; 
CPF: 281.744.372-15; Valor: R$2.241,96. ORDENADOR: CEL QOPM RO-
BINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4939/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleições 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abae-
tetuba-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Alessandra Nunes Car-
valho Da Silva; CPF: 591.321.592-34; Valor: R$791,28. SD PM Antonio 
Danilo De Carvalho Teixeira; CPF: 984.220.902-44; Valor: R$759,60. OR-
DENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4940/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2022); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Desti-
no: Vigia-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Diego Corrêa Oliveira; 
CPF: 919.922.222-15; Valor: R$514,32. CB PM Natan De Sousa Rodrigues; 
CPF: 989.210.702-06; Valor: R$514,32. ORDENADOR: CEL QOPM ROBIN-
SON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4941/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2022); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; 
Destino: Gurupá-PA; Período: 27/09 a 06/10/2022; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Aline Oliveira 
Lima; CPF: 516.463.312-49; Valor: R$2.241,96. SD PM Victor Teixeira De 
Mattos Martins; CPF: 111.722.567-48; Valor: R$2.152,20. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4942/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2022); FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Desti-
no: Viseu-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Angélica Ketlin Soares 
Leite Oliveira; CPF: 984.379.092-87; Valor: R$759,60. CB PM David Abner 
Conceição Lopes; CPF: 012.763.922-57; Valor: R$759,60. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4943/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleiçôes 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Muaná-
PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Pedro Fernandes Dos Santos 
Junior; CPF: 989.080.302-04 ; Valor: R$886,20. SD PM Jenison Cristian 
Lemos De Oliveira; CPF: 024.928.352-27; Valor: R$886,20. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4944/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleiçôes 2022); FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: 
Acará-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Marcos Vinicius De Oli-
veira Barbosa; CPF: 448.398.202-87; Valor: R$791,28. CB PM Victor Hugo 
Almeida De Souza; CPF: 841.688.112-04; Valor: R$759,60. SD PM Alisson 
Pereira Fernandes; CPF: 853.319.702-06; Valor: R$759,60. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4945/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleiçôes 2022); FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ter-
ra Alta-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Ana Paula Dos Santos 
Furtado; CPF: 948.077.952-87; Valor: R$514,32. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4946/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Eleiçôes 2022); FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Nova Es-
perança Do Piriá-PA; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Patricia Fonseca 
Pinheiro Amoras; CPF: 767.420.242-91; Valor: R$759,60. ORDENADOR: 
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4947/22/di/dF – 
Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Eleições 2022); FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: 
Viseu-PA; Período: 30/09 A 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de ali-
mentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Anderson Do Socorro Dos 
Santos Cascaes; CPF: 570.780.412-91; Valor: R$791,28. SGT PM Marcio 
Rodrigo Ramos França; CPF: 686.887.092-20; Valor: R$791,28. CB PM 
João Vitor Do Rosário Viana; CPF: 967.109.002-82; Valor: R$759,60. OR-
dENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4948/22/di/dF – 
Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Cachoeira Do Arari-PA; Destino: Belém-
PA; Período: 13/09 A 14/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Carlos Roberto Gonçalves Ga-
vinho; CPF: 424.471.352-20; Valor: R$263,76. ORDENADOR: CEL QOPM 
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4949/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias Estaduais ( 
1ªQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-PA; Destino: Castanhal-PA; Período: 30/08 A 
14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servi-
dores: SGT PM Aldo Natalino Conceição De Souza; CPF: 428.248.932-49; Valor: 
R$2.611,20. SGT PM Carlos Williams Rendeiro Lima; CPF: 685.750.762-72; Va-
lor: R$2.611,20. CB PM Klebson Coimbra Da Costa; CPF: 021.364.632-33; Va-
lor: R$2.571,60. CB PM Felipe Carvalho Trindade; CPF: 012.558.012-63; Valor: 
R$2.571,60. CB PM Jhonata Albuquerque Botelho; CPF: 535.031.632-04; Va-
lor: R$2.571,60. SD PM Lawanne Noronha Vieira; CPF: 002.600.052-07; Valor: 
r$2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4950/22/di/dF – 
objetivo: Policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias Estaduais ( 
1ªQUINZ-SETEMBRO/22-BPRV); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Marituba-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 30/08 
A 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: SGT PM Marinaldo Miranda Da Cruz ; CPF: 381.751.262-72; Va-
lor: R$2.611,20. SGT PM José Luis Da Silva; CPF: 571.784.612-68; Valor: 
R$2.611,20. CB PM Nataliano De Oliveira Vilhena; CPF: 100.714.597-82; Valor: 
R$2.571,60. SD PM Paulo Afonso Dos Santos Silva; CPF: 899.723.252-53; Valor: 
r$2.571,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsto BoUlHosa BE-
ZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 854941
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N°001/2022
objeto: Estágio curricular nas dependências da UfPa para alunos matri-
culados no curso de Medicina. fundamento legal: lei no 8.666/93 e suas 
alterações, lei n° 11788/2008 e demais normas que regem a matéria.
Processo administrativo: 2021/105576
data de assinatura:16/08/2022.
vigência: 16/08/2022 a 16/08/2024.
Valor: não envolve a transferência de recursos financeiros
Partes: UNivErsidadE fEdEral do Pará  e o corPo dE BoMBEiros 
Militar do Estado do Pará - cBMPa.
assinaram:
UNivErsidadE fEdEral do Pará: Emmanuel Zagury tourinho.
cBMPa: Hayman apolo Gomes de souza - cEl QoBM

Protocolo: 854624
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1862/ 2022
alcivaN carvalHo alMEida
MatrÍcUla: 5937908/1
carGo: Motorista
cidadE: GoiaNÉsia do Pará - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 25/08/2022 a 26/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar rEMoÇÃo cadavErica.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1879/ 2022
JUdYssoN allaN olivEira dE Brito
MatrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 24/08/2022 a 26/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar visita tEcNica.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1877/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 17/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Portaria n°. 1867/ 2022
JUdYssoN allaN olivEira dE Brito
MatrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/08/2022 a 31/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar visita tÉcNica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 854687
Portaria n°. 1874/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 19/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1874/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 19/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1883/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 13/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1870/ 2022
JEffErsoN Bastos dE olivEira
MatrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: viGia - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 02/09/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia tÉcNica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 854682
Portaria n°. 1866/ 2022
PatricK silva da silva
MatrÍcUla: 5963427/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/08/2022
oBJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1820/ 2022
rosaNa cristiaNE da silva MoNtEiro
MatrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaEtEtUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/09/2022 a 04/09/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1878/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 23/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1876/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 22/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 854693
Portaria n°. 1875/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 20/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1880/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 16/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
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Portaria n°. 1882/ 2022
Márcia Jovita Prado PicaNÇo
MatrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/08/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 854697
Portaria n°. 1696/ 2022
MatrÍcUla: 62324/1
carGo: auxiliar técnico de Polícia civil
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 18 1/2 (dezeoito e meia) PErÍodo: 27/08/2022 a 14/09/2022
oBJEtivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. cElso da silva MascarENHa
Portaria n°. 1657/ 2022
arNaldo aUGUsto alMEida dE soUZa JÚNior
MatrÍcUla: 5832144/1
carGo: Perito criminal
ElMir GoMEs MaGalHaEs cic: 619.534.821-04
MatrÍcUla: 57194508/1
carGo: assistente administrativo
cidadE: XiNGUará - Pa
diárias: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 15/09/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 854723
Portaria n°. 1635/ 2022
dElsoN Batista dE liMa JÚNior
MatrÍcUla: 5463165/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MoJÚ - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 08/09/2022 a 10/09/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1725/ 2022
aldEcY da costa MoraEs
MatrÍcUla: 5040485/3
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 31/08/2022 a 10/09/2022
oBJEtivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1552/ 2022
HErcUlEs foNsEca MoraEs
MatrÍcUla: 5958523/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBas - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 21/08/2022 a 31/08/2022
oBJEtivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1752/ 2022
HErcUlEs foNsEca MoraEs
MatrÍcUla: 5958523/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBas - Pa
diária: 07 (sete) PErÍodo: 01/09/2022 a 08/09/2022
oBJEtivo: ficar a disPosiÇÃo.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 854718

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4029/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994, a lei 9.348, de 18/11/2021 e, a apresentação da certidão de 
Nascimento, datada de 14/09/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor tHiaGo viEira Brito, agente de Educação de 
trânsito, matrícula 5903907/2, lotado na Gerência de Programas e Pro-
jetos Pedagógicos, da coordenadoria de Educação de trânsito, vinte (20) 
dias de licença Paternidade, no período de 12/09 a 01/10/2022, de acordo 
com o estabelecido na lei 5.810/94-rJU e lei 9.348, de 18/11/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 12/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4028/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 88, da lei 5.810/94-rJU, a lei 

11.770/2008, de 09/09/2008, e, a apresentação da declaração de Nascido 
vivo, datada de 07/06/2022, expedida pela Maternidade saúde da criança,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora railina acácio de oliveira, auxiliar de trânsito, ma-
trícula 57194023/1, cento e oitenta (180) dias, de licença Maternidade, no 
período de 05/06/2022 a 01/12/2022, sem prejuízo de sua remuneração.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/06/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4025/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93521, de 30/08/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora aline Michelle Martins de souza Pinheiro, Psicólogo, 
matrícula 54185238/2, lotada na Gerência de desenvolvimento de Pesso-
as, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 
02/06 a 01/07/2022, conforme laudo Médico nº 93521, de 30/08/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/06/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4024/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93514, de 30/08/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora vanda Maria Peixoto ferreira de carvalho, assis-
tente administrativo, matrícula 3155927/1, lotada na Gerência de Parque 
de retenção de veículos da capital, 30 (trinta) dias, de licença para tra-
tamento de saúde, no período de 06/06 a 05/07/2022, conforme laudo 
Médico nº 93514, de 30/08/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 06/06/2022.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4023/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 92788, de 07/08/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor alidiMar corrÊa dE soUZa, auxiliar de admi-
nistração, matrícula 3266389/1, lotado na Gerência de vistoria e inspe-
ção de veículos, 5 (cinco) dias, de licença para tratamento de saúde, no 
período de 29/01 a 02/02/2022, conforme laudo Médico nº 92788, de 
07/08/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 29/01/2022.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4022/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93519, de 30/08/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora terezinha de Nazaré sebastião da cunha, auxiliar 
técnica, matrícula 3264254/1, lotada na comissão Permanente de licita-
ção, 50 (cinquenta) dias, de licença para tratamento de saúde, no período 
de 07/07 a 25/08/2022, conforme laudo Médico nº 93519, de 30/08/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 07/07/2022.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4021/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93889, de 09/09/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora ariadNE olivEira Mota dUraNs, assistente de 
trânsito, matrícula 55588530/1, lotada na Procuradoria Jurídica, 90 (no-
venta) dias, de licença para tratamento de saúde, no período de 31/05 a 
28/08/2022, conforme laudo Médico nº 93889, de 09/09/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 31/05/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4020/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24.01.1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93886, de 09/09/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor aNaNias ataÍdE dE MiraNda, auxiliar de admi-
nistração, matrícula 3261786/1, lotado na Gerência de vistoria e inspeção 
de veículos, duzentos e sessenta (260) dias de incapacidade temporária 
para o trabalho, no período de 23/12/2021 a 08/09/2022, conforme laudo 
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Médico nº 93886, de 09/09/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 23/12/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4019/2022-daF/cGP, de 19/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 93882, de 09/09/2022,
r E s o l v E:
ProrroGar a licença para tratamento de saúde concedida à servidora 
Maria lEoNora aZEvEdo rocHa, assistente de administração, matrí-
cula 3263657/1, lotada na Procuradoria Jurídica, por 90 (noventa) dias, 
no período de 21/07 a 18/10/2022, conforme laudo Médico nº 93882, de 
09/09/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 21/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3990/2022-dG/cGP, de 16/09/2022
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
TRAN/PA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;
coNsidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimen-
to datado de 08/06/2022, a manifestação jurídica através do Parecer 
529/2022-ProJUr/coordenadoria consultiva, de 26/07/2022, e demais 
despachos no Processo 2022/719547,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Marcela alexopulos santa rosa, agente de fiscali-
zação de trânsito, matrícula 57228982/1, lotada na Gerência de operação 
e fiscalização de trânsito da capital, licença para tratar de interesses Par-
ticulares, por sessenta (60) dias, no período de 14/09/2022 a 12/11/2022, 
de acordo com o estabelecido no art. 93, da lei 5.810/94-rJU, sem ônus 
para este departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/09/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 4004/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo os termos constantes no Processo 2022/1009002, reco-
nhecendo o direito do servidor à concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor oscar dos saNtos fErrEira, assistente de 
trânsito, matrícula 57193997/1, lotado no cirEtraN “B” de Mãe do rio, 
sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 12/09 a 10/11/2022, 
referentes ao triênio 18.02.2008/2011, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, 
de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 12/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3997/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo os termos constantes no Processo 2022/942956, reco-
nhecendo o direito da servidora à concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora tErEsiNHa caNtaNHEdE dE carvalHo, auxi-
liar de administração, matrícula 3268500/1, lotada no cirEtraN “B” de 
Xinguara, sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 19/09 a 
17/11/2022, referentes ao triênio 01.04.2000/2003, de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 19/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3996/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo os termos constantes no Processo 2022/1141550, reco-
nhecendo o direito da servidora à concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora tayana Klautau santos, assistente de trânsito, 
matrícula 57197326/1, lotada na Gerência de contratos e convênios, 60 
(sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 03/08 a 01/10/2022, 
referentes ao triênio 2014/2017, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 
24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/08/2022.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3995/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.07, no Processo 
2018/305490, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria de Nazaré rocha rodrigues dutra, auxiliar 
operacional de trânsito, matrícula 55587593/1, lotada na Gerência de ca-
dastro de documentos de Habilitação de condutores, trinta (30) dias de 
licença Prêmio, no período de 05/09 a 04/10/2022, referentes ao triênio 

2010/2013, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/09/2022.
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3994/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo os termos constantes do Parecer 1904/2013-Nc/ProJUr, 
no Processo 2013/354001, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor WladiMir vascoNcElos BraNdÃo, assistente 
administrativo, matrícula 3267822/1, lotado na cirEtraN “B” de Óbidos, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 23/08 a 21/09/2022, 
referentes ao triênio 1990/1993, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 23/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3993/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.07, do Processo 
2022/1131451, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JaiME da silva BarBosa, de auxiliar operacional 
de trânsito, matrícula 57196685/1, lotado na Gerência de vistoria e inspe-
ção de veículos, sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 15/09 
a 13/11/2022, referentes ao triênio 2008/2011, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/09/2022
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3992/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.16, no Processo 
2015/102686, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor olavo Glicério de athayde cavalcante, assistente de 
administração, matrícula 3267890/1, lotado na cirEtraN “B” de Bragan-
ça, trinta (30) dias de licença Prêmio, no período de 12/09 a 11/10/2022, 
referentes ao triênio 2011/2014, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, 
de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 12/09/2022
NaZarÉ dE fátiMa Matos olivEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3991/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de trânsito do 
Estado do Pará – dEtraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNsidEraNdo os termos constantes no Processo 2021/1485673, defe-
rindo a concessão de licença Prêmio,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria angélica lima da rocha, técnica, matrícula 
3261930/1, lotada na coordenadoria do Núcleo de Planejamento, trinta 
(30) dias de licença Prêmio, no período de 05/09 a 04/10/2022, referentes 
ao triênio 2001/2004, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 05/09/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 854921
Portaria Nº 4027/2022-dG/cGP, de 19/09/2022.
a diretora Geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E s o l v E:
NoMEar o servidor Kleyton Gemaque Miranda da silva, agente de fiscali-
zação de trânsito, matrícula 57227943/1, para exercer o cargo em comis-
são, das-02, de chefe de Grupo de operação e fiscalização de trânsito da 
cirEtraN “a” de itaituba.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 20/09/2022.
rENata MirElla frEitas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 854654

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

considerando os elementos de instrução constante dos autos relati-
vos ao processo licitatório referente ao Pregão eletrônico nº 14/2022, 
que tem como objeto a contratação de empresa para forNEciMENto dE 
MatErial dE EXPEdiENtE, Por MENor PrEÇo Por lotE ÚNico, visando 
atender as demandas da sede administrativa, Unidade antônio Barreto, 
Espaços cidadania,
Postos de serviços e ciretrans deste departamento de trânsito do Esta-
do do Pará, conforme especificações, quantidades e condições exigidas no 
Edital e no termo de referência – anexo i, decorrente do processo admi-
nistrativo nº 2022/413193.
Considerando a decisão proferida pela Pregoeira Oficial, bem como Pare-
cer técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
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que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exi-
gidas na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual 
nº 534/2020 e demais normativas vigentes.
rEsolvo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 14/2022, 
do tipo menor preço global do lote, à empresa vencedora PaPElaria dos 
EstUdaNtEs EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 11.203.578/0001-61, no 
valor global de r$ 17.670,00 (dezessete mil e seiscentos e setenta reais).
Belém (Pa), 25 de agosto de 2022.
rENata MirElla frEitas GUiMarÃEs dE soUsa coElHo
diretora Geral
dEtraN/Pa

Protocolo: 854453

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3961/2022-daF/cGP, de 15/09/2022
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 2022/1166733;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jaime de sousa furtado, matrícula nº 3263495/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas urgentes e 
excepcionais para ponto pagamento no decorrer da viagem e durante os 
trabalhos da comissão de Pad no municipio de almeirim/Monte dourad, 
designado pela Portaria nº 20/2021-cGd-Pad.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 10 a 13/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 3966/2022-daF/cGP, de 15/09/2022
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 2022/1169810;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
liegi socorro corrêa sarmento, matrícula nº 57196174/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergênciais .
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
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: 854572

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3650/2022-daF/cgp, de 24/08/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito 
do Estado do Pará-dEtraN- Pa,usando das atribuições que lhe foram 
delegadas através da PORTARIA 3057/2019-DG/CGP;
coNsidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/778396 e 
2022/820504.
r E s o l v E :
AUTORIZAR o pagamento de oito (8) diárias ao servidor abaixo especifica-
do, referente à complementação do deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Salinópolis, no período de 02/08 a 09/08/2022, a fim 
dá suporte e orientação técnicas e administrativas na cirEtraN do referi-
do município pela operação verão 2022.

NoMe MatricULa

flavio dos santos 5959652/1

os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/08/2022.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro
Portaria nº 3960/2022-daF/cgp, de 15/09/2022
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 Proces-
so nº 2022/1176308;

r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de santa Bárbara no período de 30/09 à 15/10/2022, a 
fim de acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio admi-
nistrativo, realizando as suas atividades correlatas a sua área de atuação.

NoMe MatricULa
Helena Maria rodrigues sarmento 7006365/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3963/2022-daF/cgp, de 15/09/2022
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 Proces-
so nº 2022/1172705;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de tucurui – 03 à 17/10/2022, Novo repartimen-
to/Belém – 18/10 à 28/10/2022, a fim de realizar visita técnica e adminis-
trativa, nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
olinda Maria vidal de lima Jatene 5437687/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3964/2022-daF/cgp, de 15/09/2022
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 Proces-
so nº 2022/1172300;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de vinte e nove e meia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de santana do araguaia – 03 à 06/10/2022, 
conceição do araguia – 07 à 09/10/2022, redenção – 10 à 13/10/2022, 
são félix do Xingú – 14 à 17/10/2022, tucumã – 18 à 20/10/2022, ourilâ-
nida do Norte – 21 à 23/10/2022, Xinguará – 24 a 28/10/2022, rio Maria/
Belém – 29/10 à 01/11/2022, a fim de acompanhar, controle e avaliação 
das atividades e dos resultados dos cfcs e capacitadoras.

NoMe MatricULa
rodrigo Monteiro leite de sousa 5946933/3
Paulo roberto Mendes Martins 3262138/1
olga santos tôrres de assis 3263592/1
Maria lucieire Miranda lima 3266923/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3969/2022-daF/cgp, de 15/09/2022
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 Proces-
so nº 2022/1180244
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Be-
lém para o município de Marituba no período de 03 à 16/10/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veiculo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesaagem de veículo 
de carga na balança localizada no Km 14 da rodovia Pa-483, bem como no 
cumprir o cronograma de ações estabelecidos pela da dto.

NoMe MatricULa
Petronius de Jesus farias da cruz 54191564/2

alcir ferreira Quadros 57227594/1
Max sidney Benigno Monteiro 5681898/1

Nei Eduardo trindade do rosário 57193274/2
Marcus césar rodrigues Moraes 57189262/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3971/2022-daF/cgp, de 15/09/2022
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 Proces-
so nº 2022/1176744;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de saNta BárBara do Pará – 01/10 a 
16/10/2022, a fim de prestar suporte administrativo aos trabalhos quando 
do término das atividades externas realizadas pelos agentes de fisclaização 
de trânsito no referido município.
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NoMe MatricULa
antony Ulisses Maia lisboa 3262537/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3972/2022-daF/cgp, de 15/09/2022
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 Proces-
so nº 2022/1180294;
r E s o l v E:
aUtoriZar o pagamento de viNtE E oito E MEia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de saNta BárBara – 02/10 a 30/10/2022, 
a fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, 
bem como desenvolver ações determinadas pela diretoria técnica e ope-
racional.

NoMe MatricULa

raimundo ferreira valentim Neto 57195665/2

Naum Bastos de souza santos 57227682/1

Nívia Guedes Gorayeb 57195550/2

david clayton Pantoja da Paz 57226372/1

denise de souza Matos 57176007/3

Jammerson ferreira lopes 57227487/1

Ely Moraes anselmo 57227280/1

francisca Morais da silva 57201682/2

Gilsiley ferreira e ferreira 57209068/1

Walisson Pedro Pereira de souza 57226730/1

anderson Bahia da silva 57225847/1

Paulo sérgio antunes dos santos 57175441/3

rogério Barbosa ferreira 57226724/1

idenil rocha de almeida 54184449/2

Madson José alves de oliveira 57200235/1

Pedro afonso rey Guimarães 57214892/1

Ellen Monteiro Barros 57232978/1

Benedito cláudio silva 57200473/1

Eduardo augusto ferreira lins 57203591/1

celso luis dos santos Matos 57200270/1

Kleverson oeiras de almeida 57205255/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 854570

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1253/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - determinar a instauração de sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7173/2022-cGP/sEaP, objetivando apurar às supostas agres-
sões físicas à PPl EdsoN fEliPE MErcEs dE alMEida (iNfoPEN 127878), 
quando custodiado na central de triagem Metropolitana ii- ctM ii, confor-
me termo de  denúncia nº 34/2022-cGP/sEaP.
art. 2 º - designar aNdrÉ silva dE olivEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
toN da costa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBEtH MalcHEr 
vilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/sEaP.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE. 
rENato NUNEs vallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 854764

Portaria Nº 272/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rEsolvE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da colônia Penal agrícola 
de santa izabel (cPasi):
PrEsidENtE: arNaldo dE MEllo HENriQUEs NEto – diretor
vicE-PrEsidENtE: roBsoN EMErsoN cardoso PaNtoJa- coordenador 
administrativo
MEMBro: aMiltoN olivEira Barros- coordenador de segurança
MEMBro: daNiElE dos saNtos fiGUEirEdo dElGado da silva- as-
sistente social
MEMBro: lUciaNa MarcEla caNosa tEiXEira- assistente social
MEMBro: silvaNE raMalHo dE soUZa riBEiro- assistente social
MEMBro: claUdio alBErto flEMiNG- Psicólogo
MEMBro: Maria lUcia liMa- Psicóloga
MEMBro: JoaNi dE NaZarE caMPos MacHado- Psicóloga
sEcrEtária: Maria rosa Batista sENa- assist. administrativo
sEcrEtária: GisElE costa da costa- assist. administrativo
art. 2º. – dEtErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 854760
Portaria Nº 271/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rEsolvE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da cadeia Pública de 
Marabá (cPM):
PrEsidENtE: rENaN favacHo JacQUEs – diretor
MEMBro: sUlair GoMEs dE soUZa NUNEs- assistente social
MEMBro: alEssaNdra alMEida MacEdo silvEira- Psicóloga
MEMBro: MarcElo fraNcisco da silva- chefe da equipe de segurança
MEMBro: rUY WidEMBErG rodriGUEs liMa- chefe de reinserção social
art. 2º. – dEtErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 854769
Portaria Nº 271/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 16 de setembro de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rEsolvE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da cadeia Pública de 
Marabá (cPM):
PrEsidENtE: rENaN favacHo JacQUEs – diretor
MEMBro: sUlair GoMEs dE soUZa NUNEs- assistente social
MEMBro: alEssaNdra alMEida MacEdo silvEira- Psicóloga
MEMBro: MarcElo fraNcisco da silva- chefe da equipe de segurança
MEMBro: rUY WidEMBErG rodriGUEs liMa- chefe de reinserção social
art. 2º. – dEtErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 854762

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 2562/2022 – dGP.seaP BeLÉM/Pa, 16 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: Marisa triNdadE PErEira, Matrícula funcional n.º 54190260/2, 
cargo: téc. em Gestão Penitenciária – terapia ocupacional
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 2018 a 2021
Período de Gozo: 31/08/2022 a 29/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854553
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Portaria Nº 2564/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa 19 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: JOSE GERALDO GUEDES GOMES, Matrícula nº 5888995/4; Cargo: Diretor.
assunto: licença Prêmio
Período de Gozo: 15/09/2022 a 14/10/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854728
..

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 2559/22/dGP/seaP, 
Belém, 16 de setembro de 2022. 
dEsiGNar o servidor Erivaldo valENtE MorEira, Matrícula nº. 
5848342, para responder pela direção no centro de recuperação regional 
de Mocajuba (crrMoc), no período de 1º a 30 de setembro de 2022, em 
substituição do titular EliElvEs loPEs fUrtado, Matrícula nº. 5907562 
que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854686
Portaria N°. 2563/22/dGP/seaP, 
Belém, 19 de setembro de 2022. 
dEsiGNar o servidor WlitoN fEliPE fErrEira da silva, Matrícula nº. 
5960081, para responder pela direção no centro de recuperação regional 
de castanhal (crrcast), no período de 1º a 30 de setembro de 2022, 
em substituição do titular Joao carMoNa lEitE JUNior, Matrícula nº. 
5931821 que está em gozo de licença prêmio.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854688
.

errata
.

ERRATA DE PORTARIA N°00275/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.079 de 17 de agosto de 2022, Protocolo: 841286
oNde se LÊ:
servidor(es): 5955431 – HElMo silva dE olivEira - tÉcNico EM GEs-
TÃO DE INFRA-ESTRUTURA/ENGENHARIA CIVIL; 5952488 – LINERCKY 
aNdrE cEZar soarEs lUstosa- tEcNico EM GEstao dE iNfraEstrU-
TURA/ENGENHARIA ELÉTRICA; 5943292 - ANDERSON JOSE DE ANDRADE 
rEis – Motorista.
Período: 29/08 a 02/09/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
Leia-se:
servidor(es): 5955431 – HElMo silva dE olivEira - tÉcNico EM GEs-
TÃO DE INFRA-ESTRUTURA/ENGENHARIA CIVIL; 5952488 – LINERCKY 
aNdrE cEZar soarEs lUstosa- tEcNico EM GEstao dE iNfraEstrU-
TURA/ENGENHARIA ELÉTRICA; 5898633 – HELNO PINHEIRO DE ARAÚJO 
– Motorista.
Período: 29/08 a 02/09/2022 – diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)

Protocolo: 854920
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 034/2019
termo aditivo: 6
data da assinatura: 19/09/2022
Classificação do Objeto: Outros
Motivo: da viGÊNcia
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, iniciando em 24/09/2022 e encerrando em 23/09/2023, 
considerando a necessidade de manter o contrato administrativo vigente 
para manutenção preventiva e corretiva predial com renúncia de reajuste 
ao contrato, perfazendo o valor global em r$ 4.535.954,11.
dotaÇÃo orÇaMENtária: Programa de trabalho: 97.101 
03.421.1502.8283 - Gerenciamento do serviço Penitenciário e 
97.101.03.421.1502.8831 – adequação de unidade prisional, Natureza de 
despesa: 339039, fonte: 0101/0301 (estadual).
Processo: 2019/129932
contrato: 034/2019/sEaP
Exercício: 2022
contratado: Mds coNstrUtora E iNcorPoradora ltda
cNPJ: 02.040.696/0001-05
Endereço: tv MaGNo dE araUJo, 381 – tElEGráfo sEM fio, cEP: 
66.113-055.
ordenador: Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs - secretá-
rio de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 854886
.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº. 01 ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº. 038/2022/seaP
aPostilaMENto do coNtrato Nº 038/2022/sEaP, firMado ENtrE a 
sEcrEtaria dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária - sEaP E 
a EMPrEsa irMÃos aNJos ltda-EPP, iNscrita No cadastro Nacio-
Nal dE PEssoa JUridica Nº 01.552.709/0001-62, coMo coNtratada, 
que tem por objeto a aquisição de material de limpeza, Higiene Pessoal e 
Utensílios Plásticos, visando atender as necessidades desta secretaria de 
Estado de administração Penitenciária – sEaP/Pa, no atendimento das de-
mandas das Unidades Prisionais e administrativas, visaNdo altEraÇÃo 
dE NoMEclatUra das UNidadEs acrEscidas.
a cláusula terceira do contrato administrativo nº 038/2022 na tabela “rE-

laÇÃo dE EstaBElEciMENtos do Estado do Pará” sofrerá as seguin-
tes alterações:
 “cláUsUla tErcEira - do PrEÇo E da forMa dE PaGaMENto”
o centro de Progressão para Presos de Baixa relevância de Paragominas 
passa a ser chamado de central de Passagem para Presos de Baixa rele-
vância Criminal de Paragominas (CPPBRCPA);
o centro de Progressão para Presos de Baixa relevância de Marabá passa 
a ser chamado de central de Passagem para Presos de Baixa relevância 
Criminal de Marabá (CPPBRCM);
o centro de Progressão para Presos de Baixa relevância de são félix do 
Xingu passa a ser chamado de centro de recuperação regional de são 
Félix do Xingu (CRRSFX);
o centro de recuperação regional de altamira passa a ser chamado de 
central de Passagem para Presos de Baixa relevância criminal de altamira
(cPPBrca).
as demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.
Belém-Pa,19 de setembro de 2022.
Marco aNtoNio sirotHEaU corrÊa rodriGUEs
sEcrEtário dE Estado dE adMiNistraÇÃo PENitENciária

Protocolo: 854923

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00713/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5946987; SALAZAR FERRAZ SOUZA; POLICIAL PENAL; Período: 12/07/2022 a 
12/07/2022 Origem: TUCURUÍ; Destino: TAILÂNDIA; Objetivo: ESCOLTAR 
PPL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA.; Diária(s): 1 (uma diária);
5954064; GILSON RAMOS MEIRELES; POLICIAL PENAL; Período: 
12/07/2022 a 12/07/2022 Origem: TUCURUÍ; Destino: TAILÂNDIA; Objetivo: 
ESCOLTAR PPL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA.; Diária(s): 1 (uma diária);
57210805; JOSE DOS SANTOS TOCANTINS DE MORAES; MOTORISTA; Pe-
ríodo: 12/07/2022 a 12/07/2022 Origem: TUCURUÍ; Destino: TAILÂNDIA; 
objetivo: coNdUZir a vtr coM iNtErNo Para ParticiPar dE aUdiÊN-
CIA.; Diária(s): 1 (uma diária);
8001543; JAILSON MESCOUTO FELIPE; AGENTE PENITENCIÁRIO; Período: 
12/07/2022 a 12/07/2022 Origem: TUCURUÍ; Destino: TAILÂNDIA; Objetivo: 
ESCOLTAR PPL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA.; Diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854899
diÁria
Portaria Nº: 00737/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
55208460; ANDERSON UCHOA DA SILVA; ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO; Período: 18/09/2022 a 20/09/2022 Origem: BELÉM; Destino: SANTA-
RÉM; Objetivo: COBERTURA JORNALÍSTICA E PRODUÇÃO DE MATERIAL 
DO EVENTO.; Diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
55208467; MARCIO VALERIO SOUSA CRUZ; ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO; Período: 18/09/2022 a 20/09/2022 Origem: BELÉM; Destino: SAN-
TARÉM; Objetivo: COBERTURA JORNALÍSTICA E PRODUÇÃO DE MATERIAL 
DO EVENTO.; Diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854917
diÁria
Portaria Nº: 00739/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5954296; CLAUDIO NASCIMENTO CARVALHO; POLICIAL PENAL; Período: 
02/09/2022 a 03/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: SANTA IZABEL DO 
PARÁ; Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
5954113; PEDRO LEANDRO DA SILVA NETO; POLICIAL PENAL; Período: 
02/09/2022 a 03/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: SANTA IZABEL DO 
PARÁ; Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diá-
ria(s): 1 e ½ (uma e meia);
5953989; RICARDO FREITAS QUEIROZ GUIMARAES; POLICIAL PENAL; Pe-
ríodo: 02/09/2022 a 03/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: SANTA IZA-
BEL DO PARÁ; Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊN-
CIA.; Diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
57225351; CLEILTON NUNES DO NASCIMENTO; MOTORISTA; Período: 
02/09/2022 a 03/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: SANTA IZABEL DO 
PARÁ; Objetivo: CONDUZIR VTR COM PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊN-
CIA.; Diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854918
diÁria
Portaria Nº: 00674/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
54186668; GLEIDSON CARVALHO LISBOA; POLICIAL PENAL; Período: 
18/08/2022 a 18/08/2022 Origem: BELÉM; Destino: NOVA TIMBOTEUA; 
objetivo: Escoltar o PPl, Para ParticiPar EM aUdiÊNcia dE iNstrU-
ÇÃO E JULGAMENTO.; Diária(s): ½ (meia diária);
5414407; JONAS PESSOA NETO; AGENTE PENITENCIÁRIO; Período: 
18/08/2022 a 18/08/2022 Origem: BELÉM; Destino: NOVA TIMBOTEUA; 
objetivo: Escoltar o PPl, Para ParticiPar EM aUdiÊNcia dE iNstrU-
ÇÃO E JULGAMENTO.; Diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854896
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diÁria
Portaria Nº: 00672/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
57214843; JOSE ANTONIO FURTADO DOS SANTOS; POLICIAL PENAL; Período: 
04/09/2022 a 04/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: TUCURUÍ; Objetivo: ES-
COLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diária(s): 1 (uma diária);
5954113; PEDRO LEANDRO DA SILVA NETO; POLICIAL PENAL; Período: 
04/09/2022 a 04/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: TUCURUÍ; Objetivo: ES-
COLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diária(s): 1 (uma diária);
5953989; RICARDO FREITAS QUEIROZ GUIMARAES; POLICIAL PENAL; Pe-
ríodo: 04/09/2022 a 04/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: TUCURUÍ; 
Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diária(s): 
1 (uma diária);
54181913; ANTONIO ANISIO GONCALVES ARAUJO; MOTORISTA; Período: 
04/09/2022 a 04/09/2022 Origem: MARABÁ; Destino: TUCURUÍ; Obje-
tivo: CONDUZIR VTR COM PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854894
diÁria
Portaria Nº: 00732/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
54180701; JOEL FERNANDES DA SILVA JUNIOR; MOTORISTA; Período: 
30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: REDENÇÃO; Destino: MARABÁ; Obje-
tivo: CONDUZIR VTR COM PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diá-
ria(s): 1 (uma diárias);
54180966; MANOEL COSTA SILVA; AGENTE PENITENCIÁRIO; Período: 
30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: REDENÇÃO; Destino: MARABÁ; Obje-
tivo: CONDUZIR VTR COM PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diá-
ria(s): 1 (uma diária);
5950035; MARCOS FELIPE SANCHES DE SOUSA; POLICIAL PENAL; Perí-
odo: 30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: REDENÇÃO; Destino: MARABÁ; 
Objetivo: CONDUZIR VTR COM PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; 
Diária(s): 1 (uma diária);
5954145; RODRIGO DA SILVA LEITE SILVEIRA; POLICIAL PENAL; Perío-
do: 30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: REDENÇÃO; Destino: MARABÁ; 
objetivo: coNdUZir vtr coM PPl EM carátEr dE TRANSFERÊNCIA.; 
Diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854914
diÁria
Portaria Nº: 00734/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
57175004; ANTONIO MARIA DE SOUZA; MOTORISTA; Período: 
01/09/2022 a 01/09/2022 Origem: PARAGOMINAS; Destino: BELÉM; Ob-
jetivo: coNdUZir vrt, Para Escoltar o PPl, atÉ o HosPital BENE-
FICIENTE PORTUGUESA, PARA TRATA,MENTO CIRÚRGICO.; Diária(s): 1 
(uma diária);
5932786; EDILOISIS SOUSA DA SILVA; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; Perí-
odo: 01/09/2022 a 01/09/2022 Origem: PARAGOMINAS; Destino: BELÉM; 
objetivo: Escoltar o PPl, atÉ o HosPital BENEficiENtE PortUGUEsa, 
PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO.; Diária(s): 1 (uma diária);
5954031; JANNES DIAS DOS SANTOS LEITE; POLICIAL PENAL; Período: 
01/09/2022 a 01/09/2022 Origem: PARAGOMINAS; Destino: BELÉM; Ob-
jetivo: Escoltar o PPl, atÉ o HosPital BENEficiENtE PortUGUEsa, 
PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO.; Diária(s): 1 (uma diária);
5954362; FRANCILDO GUEDES SILVA; POLICIAL PENAL; Período: 
01/09/2022 a 01/09/2022 Origem: PARAGOMINAS; Destino: BELÉM; Ob-
jetivo: Escoltar o PPl, atÉ o HosPital BENEficiENtE PortUGUEsa, 
PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO.; Diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854915
diÁria
Portaria Nº: 00730/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5415012; EDMILSON PINHEIRO NEVES; MOTORISTA; Período: 
24/08/2022 a 24/08/2022 Origem: MARITUBA; Destino: SALINÓPOLIS; 
objetivo: coNdUZir vtr coM PPls Para ParticiPar dE aUdiÊNcia dE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.; Diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854911
diÁria
Portaria Nº: 00718/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
54191460; RONALDO FERREIRA DA SILVA; AGENTE PENITENCIÁRIO; Pe-
ríodo: 09/07/2022 a 09/07/2022 Origem: BELÉM; Destino: BRAGANÇA; 
Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diária(s): 
½ (meia diária);
5910308; ERIVALDO CARVALHO OLIVEIRA; AGENTE PENITENCIÁRIO; Pe-
ríodo: 09/07/2022 a 09/07/2022 Origem: BELÉM; Destino: BRAGANÇA; 
Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diária(s): 
½ (meia diária);
5954110; EFRAIM DA SILVA LISBOA; POLICIAL PENAL; Período: 
09/07/2022 a 09/07/2022 Origem: BELÉM; Destino: BRAGANÇA; Obje-
tivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diária(s): ½ 
(meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854902

diÁria
Portaria Nº: 00721/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5921678; RENAN PEREIRA MIRANDA; AGENTE PENITENCIÁRIO; Período: 
30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: MOCAJUBA; Destino: ABAETETUBA; 
objetivo: Escoltar PPl, atÉ o HosPital rEGioNal do BaiXo tocaN-
TINS PARA FINS DE CONSULTA MÉDICA.; Diária(s): ½ (meia diária);
5957824; PEDRO CALDAS RAMOS; AGENTE PENITENCIÁRIO; Período: 
30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: MOCAJUBA; Destino: ABAETETUBA; 
objetivo: Escoltar PPl, atÉ o HosPital rEGioNal do BaiXo tocaN-
TINS PARA FINS DE CONSULTA MÉDICA.; Diária(s): ½ (meia diária);
54196345; MANOEL PAULO BARRADAS MARTINS; MOTORISTA; Período: 
30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: MOCAJUBA; Destino: ABAETETUBA; 
objetivo: coNdUZir vtr, Para Escoltar o PPl atÉ o HosPital rEGio-
NAL DO BAIXO TOCANTINS, PARA FINS DE CONSULTA MÉDICA.; Diária(s): 
½ (meia diária);
5952825; LENILSON AMARAL DOS SANTOS; TÉCNICO EM ENFERMA-
GEM; Período: 30/08/2022 a 30/08/2022 Origem: MOCAJUBA; Destino: 
ABAETETUBA; Objetivo: ESCOLTAR PPL, ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DO 
BAIXO TOCANTINS PARA FINS DE CONSULTA MÉDICA.; Diária(s): ½ (meia 
diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854904
diÁria
Portaria Nº: 00724/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5946763; GENILSON MOIA PEREIRA; AGENTE PENITENCIÁRIO; Período: 
18/07/2022 a 18/07/2022 Origem: TOMÉ-AÇU; Destino: SANTA IZABEL 
DO PARÁ; Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; 
Diária(s): ½ (meia diária);
8400423; IZAIAS PANTOJA DA SILVA; MOTORISTA; Período: 18/07/2022 a 
18/07/2022 Origem: TOMÉ-AÇU; Destino: SANTA IZABEL DO PARÁ; Obje-
tivo: CONDUZIR VTR COM PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊNCIA.; Diá-
ria(s): ½ (meia diária);
5947893; VALMIR PEREIRA RODRIGUES; AGENTE PENITENCIÁRIO; Perío-
do: 18/07/2022 a 18/07/2022 Origem: TOMÉ-AÇU; Destino: SANTA IZA-
BEL DO PARÁ; Objetivo: ESCOLTAR O PPL EM CARÁTER DE TRANSFERÊN-
CIA.; Diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854905
diÁria
Portaria Nº: 00728/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5917597; RODRIGO DIAS TEIXEIRA; GERENTE; Período: 29/08/2022 a 
29/08/2022 Origem: BELÉM; Destino: ABAETETUBA; Objetivo: PARTICI-
Par do ProJEto coNQUistaNdo a liBErdadE EM ParcEria coM a 
vara dE EXEcUÇÕEs PENais, oNdE sErÃo aJUstados sErviÇos QUE 
SERÃO PRESTADOS NO ÓRGAOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.; Diária(s): 1 
(uma diária);
57233697; MAIARA BESSA FERREIRA; ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO; Período: 29/08/2022 a 29/08/2022 Origem: BELÉM; Destino: ABAE-
TETUBA; Objetivo: PARTICIPAR DO PROJETO CONQUISTANDO A LIBER-
dadE EM ParcEria coM a vara dE EXEcUÇÕEs PENais, oNdE sErÃo 
aJUstados sErviÇos QUE sErÃo PrEstados No ÓrGaos MUNiciPais 
E ESTADUAIS.; Diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: artHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 854906

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2556/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 2143/2022/dGP/sEaP/Pa de 21/07/2022, 
publicada no doE n° 35.054 de 22/07/2022, cHarlEY da silva E silva, 
matrícula n° 57201410/1, da Função Gratificada de Serviços Técnicos 
Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GstP), da lotação no centro 
de recuperação  coronel anastácio das Neves (crcaN), a contar de 31 de 
agosto de 2022.
dEsiGNar dEBora assUNÇÃo Barros, matrícula nº 5928995/3, para 
exercer a referida função da unidade penal, a contar de 31 de agosto de 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854549
Portaria N°2557/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.
o dirEtor dE GEstÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
EXclUir da Portaria N° 2528/2022/dGP/sEaP/Pa de 09/09/2022, 
publicada no doE n° 35.111 de 12/09/2022, fraNco dENis dos aNJos 
ARAUJO, matrícula n° 5954178/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe (GsEP), com lotação no centro de recuperação regional de 
itaituba (crri), a contar de 06 de setembro de 2022.
dEsiGNar dYEGo MaNso da silva, matrícula nº 70096712/3, para exer-
cer a referida função na unidade penal, a contar de 07 de setembro de 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854551
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..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 630 de 16.09.2022
servidora: isabel cristina cordeiro lopes
Matricula: 57191443-1
cargo: assistente administrativo
Período da licença: 03.02.2022 a 17.02.2022, 15 (Quinze) dias, sem pre-
juízo de sua remuneração
laudo Médico: 92775/22 de 06.08.2022
retroagindo os seus efeitos a partir de 03.02.2022.

Protocolo: 854898

.

.

errata
.

errata
Portaria nº 623 de 13 de setembro de 2022, publica no doe de nº 
35.115 de 15.09.2022, sob o protocolo nº 852887.
assunto: concessão de licença Prêmio
servidor: rodolfo domingos e silva cerveira
Matrícula: 33391-1
cargo: técnico em Gestão cultural/arquiteto
onde se lê: 480 (quatrocentos e oitenta) dias de licENÇa PrÊMio
Leia-se: 420 (quatrocentos e vinte) dias de licENÇa PrÊMio
onde se lê: no período de 01.11.2022 a 22.02.2024
Leia-se: no período de 01.11.2022 a 25.12.2023
onde se lê: 01.05.2019 a 30.04.2022 = 60 dias: Para que o servidor 
tenha direito ao usufruto deste triênio, foi necessário complementar 703 
dias, no período de 01.01.2022 a 05.12.2023, por força da lei comple-
mentar federal nº 173 de 27.05.2020 (inciso iX do art. 8º) cuja vigência 
foi de 27.05.2020 a 31.12.2021.
Leia-se: 01.05.2019 a 30.04.202 = 60 dias: Usufruto do triênio suspenso 
pela lei federal nº 173 de 17.05.2020, cuja vigência foi de 27.05.2020 a 
31.12.2021 (triÊNio iNcoMPlEto). Portanto, o servidor só terá direito ao 
usufruto deste triênio, a partir de 05.12.2023.

Protocolo: 854646

.

.

coNtrato
.

coNtrato
coNtrato: 254/2022.secULt
Processo Nº: 2022/1061177
oBJEto: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços 
de planejamento, agendamento e emissão de passagens para atender às 
demandas da secretaria de Estado e de cultura.
valor GloBal: r$ 1.451.340,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta 
e um mil e trezentos e quarenta reais)
data dE assiNatUra: 19/09/2022
viGÊNcia do coNtrato: 19/09/2022 a 18/09/2023
oriGEM:PrEGÃo PrEGÃo ElEtrÔNico NÚMEro 023/2021/srP, que ori-
ginou a ata de registro de Preços nº 017/2022.
 orÇaMENto: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006359 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339033 – PassaGENs E 
dEsPEsas coM locoMoÇÃo PtrEs: 158338 Pi: 412cto8338c aÇÃo: 
231905 fUNcioNal ProGraMática: 13.122.1297-8338.
Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101006359 (recursos ordiná-
rios) Natureza da despesa: 339033 – PassaGENs E dEsPEsas coM lo-
coMoÇÃo PtrEs: 158421 Pi: 103foP8421c aÇÃo: 233690 fUNcioNal 
ProGraMática: 13.392.1503-8421.
 Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101006359 (recursos ordi-
nários) Natureza da despesa: 339033 – PassaGENs E dEsPEsas coM 
locoMoÇÃo folHa dE dEsPacHo PtrEs: 158849 Pi: 103fli8849c 
aÇÃo: 233279 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849. Projeto 
atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários) Na-
tureza da despesa: 339033 – PassaGENs E dEsPEsas coM locoMoÇÃo 
PtrEs: 158338 Pi: 412cto8338c aÇÃo: 231905 fUNcioNal ProGra-
Mática: 13.122.1297-8338.
Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordiná-
rios) Natureza da despesa: 339033 – PassaGENs E dEsPEsas coM lo-
coMoÇÃo PtrEs: 158338 Pi: 412cto8338c aÇÃo: 231905 fUNcioNal 
ProGraMática: 13.122.1297-8338
sErvidor rEsPoNsávEl: rEGiNa coEli aroUcK salEs - Matrícula: 
57190444/1
coNtratado: NortE tUrisMo ltda – EPP, cNPJ nº 05.570.254/0001-69
ENdErEÇo: trav. Padre Prudêncio n° 43-B, Bairro: centro. cEP: 66.010-
150, cidade de Belém/Pa.
ordENador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 854724

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

tErMo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 054/2022
a secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pelo Excelen-
tíssimo senhor secretário de Estado de cultura, BrUNo cHaGas da silva
rodriGEs fErrEira, no uso de suas atribuições legais, rEsolvE autori-
zar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo, com funda-
mento no art. 25, ii, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
no valor de r$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) do coNsElHo rEGio-
NAL DE ADMINISTRAÇÃO/PARÁ, CNPJ 04.711.149/0001-30, para fins de
iNscriÇÃo EM EvENto, conforme processo administrativo 2022/1095204.
Belém, 16 de setembro de 2022.
BrUNo cHaGas da silva rodriGEs fErrEira
secretário de Estado de cultura

Protocolo: 854892
.

FÉrias
.

Portaria Nº 631 de 16 de seteMBro de 2022
o sEcrEtário adJUNto da sEcrEtaria dE Estado dE cUltUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo 
nº2022/1166773-GsG, de 12.09.2022.
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 20(vinte) 
dias restantes de férias da servidora MarilENa riBEiro dias, matrícula nº 
57211266/121, ocupante do cargo de assistente administrativo, no período de 
21.09.2022 a 10.10.2022, concedidas através da Portaria nº344 de 01.06.2022, 
publicada no doE de 02.06.2022 e, ressaltando que a servidora já usufruiu  10(dez) 
dias, concedidas através da Portaria nº479 de 30.06.2022, publicada no doE de 
04.07.2022, referente ao Período aquisitivo 29.01.2020 a 28.01.2021.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 16 de setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior
secretário adjunto/sEcUlt.

Protocolo: 854843
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01948
ProcEsso Nº: 2022/1080416
valor: r$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
data da EMissÃo: 01/09/2022
OBJETO: Contratação do profissional JAIME DE SOUZA MELO JUNIOR, re-
presentado exclusivamente pela empresa lMs MUsic aNd sErvicEs Ei-
rEli, inscrita no cNPJ: 20.658.881 /0001 -40, para participar de sHoW 
MUsical, realizado no dia 01 de setembro de 2022, evento integrante da 
25ª feira Pan-amazônica do livro e das Multivozes 2022, no Hangar centro 
de convenções, no município de Belém/Pa, conforme regular processa-
mento nos autos do Processo administrativo nº 2022/1080416.
oriGEM: iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 050/2022.
orÇaMENto: Projeto atividade: 8849 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339039 - oUtros sErviÇos dE 
tErcEiros - PEssoa JUridica PtrEs: 158849 Pi: 103fli8849c aÇÃo: 
233279 fUNcioNal ProGraMática: 13.392.1503-8849.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: designado pela Portaria Nº 336 dE 
30 dE Maio dE 2022.
coNtratado:lMs MUsic aNd sErvicEs EirEli – cNPJ Nº 20.658.881-
0001/40.
ENdErEÇo: av MacUco, 106, MoEMa, cEP: 04.523-000, sÃo PaUlo, sP.
ordENador: BrUNo cHaGas da silva rodriGUEs fErrEira

Protocolo: 854753
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1790 de 15 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1171267.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “VI-
vÊNcias EM cariMBÓ” referente à iN 1281/2022– fcP, fiscal titUlar, 
o (a) servidor (a) LAISA EMI FUJIYOSHI, Matrícula nº: 5903436; Cargo:-
Técnico em Gestão Cultural; e como FISCAL SUBSTITUTO, o (a) servidor 
(a) LUCIANA DE SOUSA ARAÚJO GARCEZ, matrícula nº: 57188392; Cargo: 
técnico em Gestão cultural
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 854528
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Portaria Nº 1799 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1185135.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“WorKsHoP dE iNtrodUÇÃo EM liBras” referente à iN 1282/2022– 
fcP, fiscal titUlar, o (a) servidor (a) WaldiNEi roMaNo dE soUsa, 
Matrícula nº: 32930; Cargo:AUXILIAR DE REFERENCIA XX; e como FISCAL 
sUBstitUto, o (a) servidor (a) Maria do socorro Baia dos saNtos, 
matrícula nº: 32131; Cargo: COOORDENADORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA 
artHUr viaNNa.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 854466
Portaria Nº1798 de 19 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1154281.
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina “PIN-
tUra EM cErÂMica Para criaNÇas” referente à iN 1283/2022– fcP, 
fiscal titUlar, o (a) servidor (a) lUiZa HElENa NEvEs riBEiro, Matrí-
cula nº: 5899768-1; Cargo: TÉCNICA EM GESTÃO CULTURAL; e como FIS-
cal sUBstitUto, o (a) servidor (a) sHEila cristiNa NUNEs triNdadE, 
matrícula nº: 5899772; Cargo: TÉCNICA EM GESTÃO CULTURAL.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 854472
.

errata
.

errata da publicação da Portaria n° 1574 de 30 de junho de 
2022, publicada no doe 35.032 de 04/07/2022, a qual determina 
férias aos servidores desta FcP.
onde se lê:

57200804/1 aNa rosa david raMos tEcNico EM GEstao 
cUltUral

22/07/2021 a 
21/07/2022

25/07 a 
08/08/2022

Leia-se:

57200804/1 aNa rosa david raMos tEcNico EM GEstao 
cUltUral

22/07/2021 
a 21/07/2022

22/07 a 
05/08/2022

GUilHErME rElvas d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 854638

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1283/2022
Pae: 2022/1154281
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “PINTURA 
EM cErÂMica Para criaNÇas”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 982/2022– 
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): ararÊ Marrocos BEZErra,inscrito (a)no cPf de nº 
011.140.772-91, e saNdrÊ YrÊ PiNto BEZErra, inscrito (a)no cPf de 
nº 280.377.312-00
valor total: r$ 3.150,00 (três Mil cento e cinquenta reais)
Oficineiro: R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem)
Monitor: r$ 1.050,00 (Um Mil e cinquenta reais)
data: 19/09/2022
ordenador: GUilHErME rElvas d’olivEira
tErMo dE ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 
1283/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1283/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 19/09/2022
ordenador: GUilHErME rElvas d’olivEira

Protocolo: 854473

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1282/2022
Pae: 2022/1185135
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “WORKSHOP 
dE iNtrodUÇÃo EM liBras”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 981/2022– 
ProJUr/fcP
Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8928; Plano Interno: EMEN-
DA 00022; Fonte Recurso: 0101; Elemento de Despesa: 339039; Ação: 
260178.
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): HUGo BENMUYal NoGUEira,inscrito (a)no cPf de nº 
834.816.132-53.
valor total: r$ 4.200,00
data: 19/09/2022
ordenador: GUilHErME rElvas d’olivEira
tErMo dE ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 
1282/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1282/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 19/09/2022
ordenador: GUilHErME rElvas d’olivEira

Protocolo: 854468
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1281/2022
Pae: 2022/1171267
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “VIVÊN-
cias EM cariMBÓ”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 979/2022– 
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): HEraldo carlos silva dos saNtos,inscrito (a)no cPf 
de nº 426.382.752-04.
valor total: r$ 2.100,00
data: 15/09/2022
ordenador: GUilHErME rElvas d’olivEira
tErMo dE ratificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE licitaÇÃo Nº 
1281/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 1281/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 15/09/2022
ordenador: GUilHErME rElvas d’olivEira

Protocolo: 854530

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de PreMiaÇÃo
Pae: 2022/166454
objeto: o objeto do presente instrumento é regular o uso dos prêmios 
concedidos em razão da classificação, dentro do número de vagas, dos 
contemplados com o Edital 001/2022 – dli/fcP dE sElEÇÃo PÚBlica 
dE Boas Práticas dE lEitUra EM BiBliotEcas coMUNitárias 2022.
vigência: 18/07/2022 e encerramento em 18/07/2023.
valor de cada premiação: r$ 20.000,00
valor total da premiação: r$ 420.000,00.
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 13.392.1503- 8842; Plano Interno: 
103.000.8842C; Natureza de Despesa: 339031; Fonte de Recursos: 0101.
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.
Premiados:
reGiÃo de iNteGraÇÃo do GUaJarÁ – cLassiFicados e seLe-
cioNados

Nº NoMe BiBLioteca oU coMUNidade MUNicÍPio PoN-
tUaÇÃo

01 GisElE cristiNE silva 
MENdEs

BiBliotEca itiNEraNtE coMUNitária 
Barca litErária BElÉM 28,5

02 lUcia HElENa alfaia dE 
Barros

coMUNidadEs da rEGiÃo das ilHas 
dE BElÉM BElÉM 28,5

03 cristiaNE rodriGUEs 
silva

BiBliotEca coMUNitária itiNEraNtE 
BoMBoMlEr BElÉM 28,0

04 doMiNGos coNcEiÇÃo EsPaÇo ZEfas (MocaMBo) BElÉM 28,0

05 doUGlas BorGEs 
NUNEs

rEdE dE GElotEcas coMUNitárias o 
Pará QUE lÊ BElÉM 28,0

06 JEaN fErrEira da silva GUEto HUB BElÉM 28,0

07 KEllEN adriaNa fErrEi-
ra cardoso

BiBliotEca do EsPaÇo dE aPrENdi-
ZaGEM criativa coMUNitário aÇÃo 

ParcEiros

saNta 
BárBara do 

Pará
28,0
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08 laUrENE da costa 
ataÍdE

BiBliotEca coMUNitária Pássaros E 
oUtros BicHos BElÉM 28,0

deMais reGiÕes – cLassiFicados e seLecioNados

Nº NoMe BiBLioteca oU coMUNidade MUNicÍPio PoNtUa-
ÇÃo

01 aNdrÉia fUrtado 
da silva BiBliotEca coMUNitária do cHaÚ BraGaNÇa 29,0

02 EdiGrE aNdradE BiBliotEca coMUNitária raiMUNdo 
EvaNGElista MÃE do rio 29,0

03 EricsoN QUarEsMa 
airEs coMUNidadE dE saNtarÉM saNtarÉM 29,0

04 GraZiEla BrUM da 
silva

BiBliotEca coMUNitária caMPo dE 
HEliaNtos

altEr do 
cHÃo 29,0

05 livia cristiNa alvEs 
NUNEs BiBliotEca coMUNitária cHico BENto iGaraPÉ

-aÇU 29,0

06 lUZia coElHo rosa coMUNidadE dE sÃo fEliX do XiNGU sÃo fEliX 
do XiNGU 29,0

07 MarlUcE da silva 
MoraEs BiBliotEca itiNEraNtE dE BrEvEs BrEvEs 29,0

08 Naissa GissaNdra dE 
olivEira fErrEira

coMUNidadE dE sÃo sEBastiÃo da 
Boa vista

sÃo sEBas-
tiÃo da Boa 

vista
29,0

09 PaUlo sÉrGio NUNEs 
dos saNtos

BiBliotEca coMUNitária flor dE 
lÓtUs

iPiXUNa do 
Pará 29,0

10 raiMUNdo dilsoN 
rodriGUEs triNdadE

BiBliotEca coMUNitária rUral Pro-
fEssora Maria BENEdita MaraPaNiM 29,0

11 rosiNEidE fErrEira 
sEaBra

BiBliotEca coMUNitária da saBE-
doria

PoNta dE 
PEdras 29,0

12 GlEcia da silva 
soUsa

BiBliotEca coMUNitária ProfEssora 
GlEcia MaraBá 27.5

13 rosiaNE Maria da 
silva coElHo coMUNidadEs do EiXo fortE saNtarÉM 26,0

de acordo com o item 10.1 do termo de Premiação do Edital 001/2022- 
dli/fcP, tornamos público o extrato do termo de premiação.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 854842
aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Pe 009/2022 – srP 005/2022 – FcP 
objeto: rEGistro dE PrEÇos Para a fUtUra oU EvENtUal coNtrata-
ÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na aQUisiÇÃo dE solUÇÃo tEcNo-
lÓGica dE idENtificaÇÃo Por rádio frEQÜÊNcia E EQUiPaMENtos 
EsPEcÍficos Para BiBliotEcas QUE ProPorcioNarÃo a ModErNiZa-
ÇÃo tEcNolÓGica E coMUNicaÇÃo Para difUsÃo dE iNforMaÇÃo E 
aPoio a EdUcaÇÃo, coNforME coNdiÇÕEs, QUaNtidadEs, EXiGÊN-
CIAS E ESTIMATIVAS, a fim de atender às necessidades da FUNDAÇÃO 
cUltUral do Pará, conforme descritivo constante no termo de refe-
rência. Às 12h16min do dia 19 de setembro de 2022, após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. GUi-
lHErME rElvas d’ olivEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 
2021, HoMoloGa a adJUdicaÇÃo, referente ao Pregão Eletrônico no sis-
tema de registro de Preços, do tipo Menor Preço Global por lote conforme  
o art. 45 do decreto Estadual n°  534, de 04 de fevereiro de 2020, referen-
te ao PaE n° 2022/300861 – fcP, em favor da empresa abaixo relacionada: 
EMPrEsa vENcEdora:  BiBliotHEca sistEMas do Brasil ltda, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº  18.607.653/0001-07 valor GloBal: r$ 
10.956.508,00 (dez milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil e quinhen-
tos e oito reais)
GUilHErME rElvas d’ olivEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Pe 010/2022 – srP 004/2022 – FcP 
objeto:  rEGistro dE PrEÇos Para a fUtUra oU EvENtUal aQUisiÇÃo 
dE UNidadE BiBliotEca ModUlar, coMPosta Por MoBiliário, EQUi-
PaMENto, livros E softWarE. diMENsioNado EM No MÍNiMo 100M², 
coMPosta Por MÓdUlos HaBitávEis, NÃo PodENdo sEr coNtaiNEr 
MARÍTIMO, a fim de atender às necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DO 
Pará. Às 12h18min do dia 19 de setembro de 2022, após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, sr. GUi-
lHErME rElvas d’ olivEira, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
decreto Governamental publicado no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 
2021, HoMoloGa a adJUdicaÇÃo, referente ao Pregão Eletrônico no sis-
tema de registro de Preços, do tipo Menor Preço Global por lote conforme  
o art. 45 do decreto Estadual n°  534, de 04 de fevereiro de 2020, referen-
te ao PaE n° 2022/283385 – fcP, em favor da empresa abaixo relacionada: 
Empresa vencedora:  Mais Brasil coNstrUtora EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 26.916.786/0001-85  
valor Global: r$ 43.440.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos e 
quarenta mil reais)
GUilHErME rElvas d’ olivEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará

Protocolo: 854958

..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 189/2022 - FcG de 19.09.2022
a superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
conferidas pela Lei 5.939/96 e pelo Decreto 1.338/96;
CONSIDERANDO os autos do processo nº. 2022/993863;
coNsidEraNdo que a administração Pública possui no Processo de sindi-
cância o instrumento legítimo para apurar possíveis irregularidades;
rEsolvE:
dEsiGNar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão de 
siNdicÂNcia, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades aponta-
das no processo nº. 2022/993863, a qual deverá ser concluída no prazo de 
30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual período.
Presidente: JoNatHaN Brito rocHa - if: nº. 5958347/1
Membro: Marcia assUNÇÃo PErEira - if: nº. 5074142/2
Membro: NataNaEl olivEira dos saNtos -  if: nº. 57223288/1
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
ordenador: Maria da GlÓria BoUlHosa caPUto-superintendente da fcG

Protocolo: 854557
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria nº 205/2022-cPsP
término de vínculo: 30/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaBlo PErEira MarQUEs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
ato: Portaria nº 206/2022-cPsP
término de vínculo: 02/09/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: JEffErsoN NoNato alvEs
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs
ato: Portaria nº 207/2022-cPsP
término de vínculo: 10/08/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: lUaN JUNior dE soUZa
cargo: Professor
forma de admissão: temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Protocolo: 854703
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 227/2022 - saLe|sedUc, de 19 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 danielle da costa lobato matrícula nº 
54187317/3 , cPf nº 652.210.012-68, e Benedete Moraes santiago, matrí-
cula nº 305600-1, cPf nº 092.641.672-34 , para atuarem respectivamente 
como fiscais titular e substituto do Contrato nº 187/2022, celebrado entre a 
sEdUc e a empresa cooperativa de Extração e desenvolvimento agrícola de 
Barcarena, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para aten-
dimento 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: 854910
Portaria N.º 230/2022 - saLe|sedUc, de 19 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 danielle da costa lobato, matrícula 
nº 54187317/3, cPf nº 652.210.012-68, e suely dias de Moraes 
Marques, matrícula nº 472131/1, cPf nº 212.818.402-97, para atuarem 
respectivamente como fiscais titular e substituto do contrato nº 
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182/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa associação de Produtores 
e Hortifrutigranjeiros da Gleba Guajará (aPHa), 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: 854912
Portaria N.º 228/2022 - saLe|sedUc, de 19 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 Benedete Moraes santiago, matrícula 
nº 305600-1, cPf nº 092.641.672-34, e flávia cristina de andrade 
Paes de lira, matrícula nº 5053196/3, cPf nº 234.302.732-34 , para 
atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do Contrato 
nº 168/2022, celebrado entre a sEdUc e a empresa cooperativa dos 
agricultores de Marituba, 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: 854913
Portaria N.º 229/2022 - saLe|sedUc, de 19 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 suely dias de Moraes Marques, matrícula 
472131/1, cPf nº 212.818.402-97, e danielle da costa lobato matrícula nº 
54187317/3 , cPf nº 652.210.012-68 , para atuarem respectivamente como 
fiscais titular e substituto do contrato nº 183/2022, celebrado entre a SEDUC 
e a empresa associação de Produtores e Hortifrutigranjeiros da Gleba Guajará 
(aPHa), cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, para atendi-
mento 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: 854908
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo
tErMo dE adJUdicaÇÃo E HoMoloGaÇÃo
regime diferenciado de contratação - rdc ElEtrÔNico Nº 004/2021
Processo nº 2021/229466-PaE/sEdUc
ÓrGÃo: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
ModalidadE: rdc - ElEtrÔNico Nº 004/2021-cEl/Nlic/sEdUc
eMPresas VeNcedoras:
Lotes

oBJEto: Escolha da proposta mais vantajosa para registro de Preços visando a contratação pelo regime diferenciado 
de contratações de empresa especializada de engenharia para a coNstrUÇÃo dE crEcHEs PadrÃo sEdUc EM 

divErsos MUNicÍPios do Estado do Pará
Lote 24 - VaLor estiMado r$ 16.031.783,84

EMPrEsa vENcEdora ofErta dE PrEÇos

iNovE coNstrUtora EirEli (cNPJ/Mf Nº 11.322.001/0001-79)
r$ 13.600.000,00

 
 

Lote 25 - VaLor estiMado r$ 20.039.729,80
EMPrEsa vENcEdora ofErta dE PrEÇos

iNovE coNstrUtora EirEli (cNPJ/Mf Nº 11.322.001/0001-79) r$ 17.000.000,00
 

Belém (Pa), 19 de setembro de 2022.
Elieth de fátima da silva Braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 854949

.

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
contrato: 065/2021 – alexandre Mota rodrigues
dispensa de licitação nº 024/2021 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação de imóvel situado a av. João Paulo ii, nº187, 
Marco, Bélem/Pa., para execução do Projeto de desenvol. Educacional com 
revisão para o ENEM em Escolas Públicas de Ens. Médio, com apoio da 
secretária de Estado de Educação/sEdUc.

objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 35.972,74 ( trinta e cinco mil, novecentos e setenta 
e dois reais e setenta e quatro centavos))
valor total do contrato reajustado: r$ 431.672,88 (quatrocentos e trinta e 
um mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta 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: 15/09/2022
vigência: a partir de 26/08/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 854952
termo de apostilamento 2022
contrato: 219/2017 – arquidiocese de Belem.
dispensa de licitação nº 033/2016 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para funcionamento da EEfM. Nos-
sa senhora da conceição aparecida- Pedreira- Belém/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 14.887,43(quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete 
reais e quarenta e três centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 178.649,16 (cento e setenta e oito 
mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339039.
assinatura: 16/09/2022
vigência: a partir de 11/08/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 854935
termo de apostilamento 2022
contrato: 268/2017 – Marcondes ivo teixeira Mainardi
dispensa de licitação nº 013/2017 - Nlic/sEdUc
objeto do contrato: locação do imóvel para o funcionamento da 13º UrE, 
localizado no município de BrEvEs/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
valor reajustado: r$ 7.128,74 (sete mil, cento e vinte e oito reais e seten-
ta e quatro centavos)
valor total do contrato reajustado: r$ 85.544,88(oitenta e cinco mil, qui-
nhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232093 funcional Programática: 16101.12 122.1297 
. Produto: 2795. Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 16/09/2022
vigência: a partir de 25/08/2022
ordenador: cláudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 854929

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdos - No. 55025/2022
PraZo aPlicaÇÃo: 60 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
oBsErvaÇÃo: despesas de pequeno vulto com material de consumo.
carGo/fUNÇÃo: EsPEcialista EM EdUcacao classE i / EsPEcialista
cPf: 81896174434
NoME: claUdia rEGiNa dE alBUQUErQUE MacEdo
MatrÍcUla: 5901644
ProGraMa dE traBalHo: 1509
foNtE dE rEcUrso: 102
NatUrEZa dEsPEsa: 339030
valor: r$ 2000,00
ordENador: Nilda Maria saNtos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 854511

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55064/2022
oBJEtivo: visitar a construção e reforma/ampliação das E. E. E. f. M “Ma-
ria da conceição Malheiro”, no município de irituia e as E. E. E. f. M “Padre 
dubois” e E. E. E. f. M “teodato de rezende”, no município de salinopólis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM iritUia 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0
iritUia saliNoPolis 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0
saliNoPolis BElEM 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo catEB Bitar
cPf: 32779119268
ordENador: trYcia GoMEs MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 854865
Portaria de diarias No. 55065/2022
oBJEtivo: conduzir o coordenador de Escritório de Projetos - sEdUc/Pa, 
a visitar a construção e reforma/ampliação das E. E. E. f. M “Maria da con-
ceição Malheiro”, no município de irituia e as E. E. E. f. M “Padre dubois” e 
E. E. E. f. M “teodato de rezende”, no município de salinopólis.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / iritUia / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0
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iritUia / saliNoPolis / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0
saliNoPolis / BElEM / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EsMEriNo JosE dE Matos BarrEira
MatrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
Motorista Niv. 8 / ativ aPoio oPErac
ordENador: trYcia GoMEs MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 854870
Portaria de diarias No. 55066/2022
oBJEtivo: coNdUZir tÉcNicos Para EXEcUÇÃo do ProJEto dE Ma-
PEaMENto da aGricUltUra faMiliar do ProGraMa dE aliMENtaÇÃo 
Escolar das Escolas EstadUais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 28/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JUlio lEssa PENa
MatrÍcUla: 377783
cPf: 02886170291
carGo/fUNÇÃo:
assistENtE adMiNistrativo / ativ aUX iNtErMEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854722
Portaria de diarias No. 55063/2022
oBJEtivo: EXEcUÇÃo do ProJEto dE MaPEaMENto da aGricUltUra 
faMiliar do ProGraMa dE aliMENtaÇÃo Escolar das Escolas Es-
tadUais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 28/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: daNiEllE da costa loBato
MatrÍcUla: 54187317
cPf: 65221001268
carGo/fUNÇÃo:
NUtricioNista / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 854620
Portaria de diarias No. 55062/2022
oBJEtivo: EXEcUÇÃo do ProJEto dE MaPEaMENto da aGricUltUra faMi-
liar do ProGraMa dE aliMENtaÇÃo Escolar das Escolas EstadUais.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 28/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 2
MocaJUBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 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: 854619
Portaria de diarias No. 55059/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 20/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 0
aMaPa / cHavEs / 20/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 3
cHavEs / aMaPa / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 23/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 7
afUa / aMaPa / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: saMEa cristiNa dos rEMEdios raMos
MatrÍcUla: 5907610
cPf: 67937160268
carGo/fUNÇÃo:
assEssor dE PlaNEJaMENto iv / assEssoraMENto

Protocolo: 854651
Portaria de diarias No. 55058/2022
OBJETIVO: Realizar a verificação da qualidade das informações constantes 
no Educacenso, corrobando a inserção com os documentos comprobató-
rios, além de oferecer eventualmente capacitação sobre o censo.
oriGEM/dEstiNo/PErÍodo:
BElEM / aMaPa / 20/09/2022 - 20/09/2022 Nº diárias: 0
aMaPa / cHavEs / 20/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 3
cHavEs / aMaPa / 23/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 23/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 7
afUa / aMaPa / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 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: 854649

.

torNar seM eFeito
.

ato: Portaria nº 209/2022-cPsP
Motivo: tornar sem Efeito contrato administrativo nº 473/2022
Órgão: secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: viviaNE Priscila Barros dE MEdEiros
cargo: Professor
Município: BElÉM
d.o.E. 35.034 de 05.07.2022
obs: Processo nº 2022/847917
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE olivEira MartiNs

Protocolo: 854730

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8038/2022 de 14/09/2022
Nome:ilEUda salviaNo MarQUEs PiNHEiro
Matrícula:5720630/2cargo:Professor
lotação:EEf santo antônio/Belém
Período:19/09/22 a 17/11/22
triênios:09/04/04 a 08/04/07
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:8096/2022 de 15/09/2022
conceder licença Maternidade, a JEaNNE MiKaEllEM dE soUZa sMitH, 
matricula Nº57190140/3 , Professor, lotada na EEEfM. santa rosa/vigia, 
no período de 25/05/2022 a 20/11/2022.
Portaria nº.:8095/2022 de 15/09/2022
conceder licença Maternidade, a MilENa cristiNa raBElo dE araÚJo, 
matricula nº 54192498/2, Professor, lotada na EE. Profº aluizio lopes Mar-
tins/santarém, no período de 28/06/2022 a 24/12/2022.
aProvaÇÃo dE Escala dE fÉrias
Portaria nº.:279/2022 de 15/09/2022
Nome:GEcilENE cardoso do rEGo
Matrícula:5494249/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:274/2022 de 15/09/2022
Nome:JosiMErE sErrÃo GoNÇalvEs
Matrícula:57211375/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Enedina sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria nº.:273/2022 de 15/09/2022
Nome:JoicE KEllY GoNÇalvEs MENEZEs
Matrícula:57211356/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:cE. Palmira Gabriel/Barcarena
Portaria nº.:268/2022 de 15/09/2022
Nome: aNtoNiElsoN olivEira dos saNtos
Matrícula:57222839/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. delcimar alves da silva/tailândia
Portaria nº.:272/2022 de 15/09/2022
Nome: aNtoNildo olivEira rodriGUEs
Matrícula:5809959/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Manoel antônio de castro sede vinc/igarapé-Miri
Portaria nº.:051/2022 de 15/09/2022
Nome:raiMUNda PiMENtEl dE MoraEs
Matrícula:423980/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. José Maria Machado/Barcarena
Portaria nº.:278/2022 de 15/09/2022
Nome:dilcilENE assUNÇÃo
Matrícula:5890720/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. felipe Patroni sede/arcará
Portaria nº.:277/2022 de 15/09/2022
Nome:adJaNi dE dEUs soUZa GoEs
Matrícula:5901994/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. felipe Patroni sede/acará
Portaria nº.:275/2022 de 15/09/2022
Nome:lUcia do socorro dE castro MENdEs
Matrícula:5682436/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Enedina sampaio Melo/igarapé-Miri
Portaria nº.:264/2022 de 13/09/2022
Nome:dora irENE alvEs valENtE
Matrícula:57208330/1Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria nº.:231/2022 de 19/08/2022
Nome:daNiEllY dias foro
Matrícula:57212340/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. felipe Patroni sede vinc/acará
Portaria nº.:270/2022 de 13/09/2022
Nome:coNcEiÇÃo do socorro NEGrÃo GoNÇalvEs
Matrícula:5450314/2 Período:21/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Eduardo angelim/Barcarena
Portaria nº.:266/2022 de 13/09/2022
Nome:JosÉ Maria silva dos saNtos
Matrícula:5896370/1 Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Ernestina Pereira Maia/Mojú
Portaria nº.:269/2022 de 13/09/2022
Nome:adriaNa do socorro frEitas GoMEs
Matrícula:57210126/1 Período:18/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Eduardo angelim/Barcarena
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Portaria nº.:263/2022 de 13/09/2022
Nome:dElcilaNa rosa fErNaNdEs cUNHa
Matrícula:57208302/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Ernestina Pereira Maia/Moju
Portaria nº.:267/2022 de 13/09/2022
Nome:arlEia JEorGEa saNtos Gordo
Matrícula:5824818/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Ecila Pantoja da rocha/Moju
Portaria nº.:8144/2022 de 16/09/2022
Nome:liliaNE cristiNa NUNEs dE olivEira
Matrícula:57209914/1Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Jornalista romulo Maiorana/ananindeua
Portaria nº.:8145/2022 de 16/09/2022
Nome:alEssaNdra dE fátiMa MEdEiros da costa
Matrícula:57190392/4 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Jornalista romulo Maiorana/ananindeua
Portaria nº.:8146/2022 de 16/09/2022
Nome:daNilo carvalHo MorEira
Matrícula:57214353/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. cândido Horácio Evelin/ananindeua
Portaria nº.:8147/2022 de 16/09/2022
Nome:KariNa KEYla dE MoUra carvalHal
Matrícula:57205017/2 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. cândido Horácio Evelin/ananindeua
Portaria nº.:8148/2022 de 16/09/2022
Nome:daNiElE NoBrE Barroso
Matrícula:5768748/1Período:23/11/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. cândido Horácio Evelin/ananindeua
Portaria nº.:8149/2022 de 16/09/2022
Nome:saNia coNcEiÇÃo Barros costa
Matrícula:5299667/2Período:29/11/22 à 12/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Pinto Marquês/Belém
Portaria nº.:8150/2022 de 16/09/2022
Nome:Maria fraNciMar arNoUr da cUNHa
Matrícula:57208220/1 Período:23/11/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Pinto Marquês/Belém
Portaria nº.:8151/2022 de 16/09/2022
Nome:cYNtHia Maria costa dE siQUEira araÚJo
Matrícula:57224799/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presid. castelo Branco/Belém
Portaria nº.:8152/2022 de 16/09/2022
Nome: alZiaNa PENa PaNtoJa
Matrícula:54195197/3 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Presid. castelo Branco/Belém
Portaria nº.:8153/2022 de 16/09/2022
Nome:siMoNE araGÃo silva
Matrícula:57214004/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. lauro sodré/Belém
Portaria nº.:8154/2022 de 16/09/2022
Nome:dilMara tEiXEira fErrEira
Matrícula:57209919/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Walter Bezerra falcão/ananindeua
Portaria nº.:8155/2022 de 16/09/2022
Nome:lUciaNE cristiNa saNtos riBEiro
Matrícula:57209267/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª luci corrêa de araújo/ananindeua
Portaria nº.:8156/2022 de 16/09/2022
Nome:Maria iZaUra do aMaral lEoPoldiNo
Matrícula:5901081/1 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Madre Zarife sales/Belém
Portaria nº.:8157/2022 de 16/09/2022
Nome:EUNicElENE torrEs carEcHa
Matrícula:5891298/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. celina del tetto/ananindeua
Portaria nº.:8158/2022 de 16/09/2022
Nome:ElaYNE NaZarÉ dE soUZa olivEira
Matrícula:57208489/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM. dr. José Márcio ayres/icoaraci
Portaria nº.:8159/2022 de 16/09/2022
Nome:lUis GUilHErME cEciM alBiM
Matrícula:558036/1 Período:17/11/22 à 16/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rui Barbosa/Belém
Portaria nº.:8160/2022 de 16/09/2022
Nome:HitoMi NoGUcHi
Matrícula:57220468/1 Período:16/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. Paulino de Brito/Belém
Portaria nº.:8161/2022 de 16/09/2022
Nome:EvacilENE PErEira dE olivEira
Matrícula:5535344/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Profº renato conduru/Belém
Portaria nº.:8162/2022 de 16/09/2022
Nome:MarY JosÉ alMEida PErEira
Matrícula:57196982/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.:8163/2022 de 16/09/2022
Nome:EvElYN tarcilda alMEida fErrEira
Matrícula:57216993/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. Ut Yolanda Martins/Belém
Portaria nº.:8164/2022 de 16/09/2022
Nome:raiMUNda NiNEtE da costa alvEs
Matrícula:5907819/3 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2022
Unidade:Erc. serviço atend. Básico em reabilitação/Belém

Portaria nº.:8165/2022 de 16/09/2022
Nome:JaQUEliNE alvEs PiNto PErEira
Matrícula:57216191/2 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. Panorama XXi/Belém
Portaria nº.:8166/2022 de 16/09/2022
Nome:PatY faBiola MoNtEiro dE Brito MorEira
Matrícula: 57212301/1Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. visconde de souza franco/Belém
Portaria nº.:8167/2022 de 16/09/2022
Nome:cassia MilENa soUZa araÚJo
Matrícula:57208336/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Principe da Paz/ananindeua
Portaria nº.:8168/2022 de 16/09/2022
Nome: Nadia cristiNa dE olivEira laMEira
Matrícula:5901086/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Pitágoras/ananindeua
Portaria nº.:8169/2022 de 16/09/2022
Nome:odilUcY BarBosa da rocHa
Matrícula:57208193/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. ruth Passarinho/Belém
Portaria nº.:8170/2022 de 16/09/2022
Nome:flavia aNGElica costa dos rEis
Matrícula:57208464/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. ruth dos santos almeida/Belém
Portaria nº.:8171/2022 de 16/09/2022
Nome:aNtÔNio NUNEs da silva QUarEsMa JUNior
Matrícula:1838717/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Jardim sideral/Belém
Portaria nº.:8172/2022 de 16/09/2022
Nome:adriaNa sENNa silva
Matrícula:5901715/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Nair rodrigues c. Brito Zaluth/ananindeua
Portaria nº.:8182/2022 de 16/09/2022
Nome:lorENa covEllo loPEs
Matrícula:5941959/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. stelio Maroja/Belém
Portaria nº.:8183/2022 de 16/09/2022
Nome:JUliÃo cristo da costa JÚNior
Matrícula:54191315/3 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEf. rodolfo tourinho/Belém
Portaria nº.:8184/2022 de 16/09/2022
Nome: faBricio rodriGUEs dE soUZa
Matrícula:55587823/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª consuelo coelho e souza/ananindeua
Portaria nº.:8185/2022 de 16/09/2022
Nome:roBErto cÉsar dE liMa E soUZa
Matrícula:57204509/3 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. colônia de fidélis/icoaraci
Portaria nº.:8186/2022 de 16/09/2022
Nome:cÍNtia BarBosa da silva costa
Matrícula:57208335/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. Pedro carneiro/Belém
Portaria nº.:8187/2022 de 16/09/2022
Nome:EliaNE NUNEs siMÕEs
Matrícula:5943069/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Paracury ii/icoaraci
Portaria nº.:8188/2022 de 16/09/2022
Nome:cristiNa Maria lEMos da silva
Matrícula:57208557/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEM raymundo Martins vianna/Belém
Portaria nº.:8189/2022 de 16/09/2022
Nome:aNdrEia Maria NoGUEira MariNHo
Matrícula:5901629/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Nossa senhora da conceição/Belém
Portaria nº.:8190/2022 de 16/09/2022
Nome:lidUiNa sElMa soarEs Bastos
Matrícula:396842/2 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:cent. de Educ.de Jov. e adul. Profº luiz octavio Per./Belém
Portaria nº.:8191/2022 de 16/09/2022
Nome:Katia cristiNa valE do NasciMENto
Matrícula:5901456/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. cônego Batista campos/ananindeua
Portaria nº.:8192/2022 de 16/09/2022
Nome:EMErsoN GloBErY dE MoraEs BEssa
Matrícula:57208124/1 Período:29/11/22 à 12/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf. Padre José Gismont/Belém
Portaria nº.:8193/2022 de16/09/2022
Nome:valEria Elisa dos saNtos rENda
Matrícula:5417872/3 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. tiradentes/Belém
Portaria nº.:8202/2022 de 16/09/2022
Nome:KariNa BarBosa Bordalo
Matrícula:57209346/1Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2021
Unidade:EE.dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:8203/2022 de 16/09/2022
Nome:Marco aNtoNio riBEiro dos saNtos
Matrícula:57213215/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:Erc.c.integrado de Educação Especial/Belém
Portaria nº.:8207/2022 de 16/09/2022
Nome:NElMa Maia vascoNcElos
Matrícula:54192201/2Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dr.José Marcio ayres/icoaraci
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Portaria nº.:8208/2022 de 16/09/2022
Nome:rosa do socorro GoMEs valE
Matrícula:57210121/1Período:09/11/22 à 23/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.raymundo Martins vianna/Belém
Portaria nº.:8209/2022 de 16/09/2022
Nome:fraNK JosÉ da silva Porto
Matrícula:5788943/2Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Jardim sideral/Belém
Portaria nº.:063/2022 de 14/06/2022
Nome:rosiNalva alvEs dos saNtos
Matrícula:54181363/2Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:21ª UrE,EEEM.Prof.luis Magno araujo/Parauapebas
Portaria nº.:076/2022 de 09/08/2022
Nome:daNiEl EvaNGElista MarQUEs
Matrícula:57208938/1Período:23/11/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:21ª UrE-sede/Parauapebas
Portaria nº.:362/2022 de 21/06/2022
Nome:sUraMa caMPos BitENcoUrt
Matrícula:54183468/2Período:29/11/22 à 12/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.roberto carlos N. Barroso/sta izabel do Pará
Portaria nº.:393/2022 de 27/07/2022
Nome:alEssaNdra lEoNcio dE QUEiroZ
Matrícula:57234046/1Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.amabilio alves Pereira/concordia do Pará
Portaria nº.:396/2022 de 28/06/2022
Nome:alda GUiMarÃEs GoNÇalvEZ
Matrícula:57227961/2Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.amabilio alves Pereira/concordia do Pará
Portaria nº.:426/2022 de 06/07/2022
Nome:dJaNE MoraEs silva
Matrícula:57210163/1Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. antonio lemos/sta izabel do Pará
Portaria nº.:432/2022 de 06/07/2022
Nome:aNtoNia ivaNEidE dos saNtos soUsa
Matrícula:5896468/1Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEMP.irmã albertina leitão/sta izabel do Pará
Portaria nº.:440/2022 de 07/07/2022
Nome:HENriQUE MaNoEl cUNHa dos saNtos
Matrícula:5895815/1Período:09/11/22 à 08/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. Prof. Marieta Emmi/sta izabel do Pará
Portaria nº.:485/2022 de 16/08/2022
Nome:MaNoEl Marcos BorGEs GUEdEs dos saNtos
Matrícula:57211358/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Barão de Guajará/vigia de Nazare
Portaria nº.:489/2022 de 11/08/2022
Nome:aNa lidia da silva soUZa
Matrícula:57234372/1Período:11/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Presid, Kennedy/vigia de Nazare
Portaria nº.:490/2022 de 11/08/2022
Nome:Maria das NEvEs rodriGUEs PalHEta
Matrícula:57234369Período:23/11/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Presid, Kennedy/vigia de Nazare
Portaria Nº.:428/2022 de 06/09/2022
Nome:dEoclEia Maria rEJaNE cardoso dE olivEira PortEla
Matrícula:57208090/1Período:25/11/22 à 08/01/23Exercício:2022
Unidade:11ª UrE/sta izabel do Pará
Portaria Nº.:460/2022 de 08/07/2022
Nome:JacilENE PalHEta dos rEMEdios
Matrícula:5478260/1Período:09/11/22 à 23/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. inacio Moura/sto antonio do taua
Portaria nº.:476/2022 de 09/08/2022
Nome:Marcos aNtoNio riBEiro
Matrícula:6035353/1eríodo:26/11/22 à 09/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Princesa izabel/colaraes
errata
errata na Publicação da Portaria nº.:8083/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria MadalENa viEira da silva
onde se lê:Período:16/10/2022 à 29/11/2022
Leia-se:Período:01/09/2022 a 15/10/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:8084/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria MadalENa viEira da silva
onde se lê:Período:01/09/2022 a 15/10/2022
Leia-se:Período:16/10/2022 à 29/11/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:8035/2022 de 14/09/2022
Nome:GiocoNda Maria GoNÇalvEs dos saNtos
onde se lê:triênios:29/12/2014 a 28/12/207
Leia-se:triênios:29/12/2014 a 28/12/2017
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:8077/2022 de 15/09/2022
Nome: silvia MoUrao sirotHEaU
onde se lê:Períodos:30/09/2022 a 25/05/2022
Leia-se:Período:30/09/2022 a 28/05/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:631/2022 de 20/07/2022
Nome:aNa cláUdia MENdEs dE olivEira
onde se lê:Portaria nº.:631/2022 de 20/07/2022
Leia-se:Portaria nº.:361/2022 de 20/07/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022

errata na Publicação da Portaria nº.:8133/2022 de 15/09/2022
Nome:JosE carlos NEvEs MoUrao,
onde se lê:no período de 31/07/2022 a 02/10/2022.
Leia-se:no período de 02/07/2022 a 02/10/2022.
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022
errata na Publicação da Portaria nº.:8102/2022de 15/09/2022
Nome:oraciNa viaNa dE aNdradE
onde se lê:Período:01/11/2022 à 30/11/2022
Leia-se:Período:01/11/2022 à 15/12/2022
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022
errata na Portaria Nº.: 8119/2022 de 15/09/2022
Nome:Maria raiMUNda MoraEs fErrEira
onde se lê:Período:21/11/2022 à 01/01/2023 (42) dias
Leia-se:Período:21/11/2022 à 04/01/2023 (45) dias
Publicada no Diário Oficial nº. 35.119 de 19/09/2022

Protocolo: 854897
Portaria Nº 208/2022-cPsP
a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, usando da competência 
que lhe foi delegada pela Portaria nº. 008/2021-Gs de 21/01/2021, e 
considerando os autos do processo nº 2022/921708.
rEsolvE:
Art. 1º Retificar para 01.12.2021 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1- rita do Espírito santo Paixão do Nascimento – 5493072-3 – Professor
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 16 de setembro de 2022.
Norberto ferreira cardoso Júnior
secretário adjunto de Gestão de Pessoas, em exercício

Protocolo: 854720
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de diarias
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3787/22, de 14.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.119 de 19.09.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) aNtoNio sErGio dos saNtos olivEira
oNde se LÊ :
“…,29.5 vinte e nove e meia diária , …”
Leia-se:
“…,16.5 dEZEssEis E MEia diaria …”
Belém, 19 de setembro de 2022.
errata
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3788/22, de 14.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.119 de 19.09.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) lUcas Morais do NasciMENto.
o seguinte:
oNde se LÊ :
“…, departamento de saúde comunitária, …”
Leia-se:
“…, dEPartaMENto dE MatEMática Estatistica E iNforMatica, …”
Belém, 19 de setembro de 2022.
errata
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3790/22, de 14.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.119 de 19.09.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) lUcas Morais do NasciMENto.
o seguinte:
oNde se LÊ :
“…, departamento de saúde comunitária, …”
Leia-se:
“…, dEPartaMENto dE MatEMática Estatistica E iNforMatica, …”
Belém, 19 de setembro de 2022.
errata
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3789/22, de 14.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.119 de 19.09.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) Maria do socorro castro HaGE.
o seguinte:
oNde se LÊ :
“…, deslocamento de Belém a são miguel do guamá , …”
Leia-se:
“…, dEslocaMENto dE BElÉM ao MUNUciPio dE iGaraPÉ-aÇU, …”
Belém, 19 de setembro de 2022.
errata
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3781/22, de 14.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.119 de 19.09.2022, referente a Portaria de 
diária do (a) servidor (a) saNdra do socorro dE MiraNda NEvEs
oNde se LÊ :
“…,seu deslocamento de Belém ao município de barcarena , …”
Leia-se:
“…sEU dEslocaMENto dE ParaGoMiNas ao MUNiciPio dE BarcarENa, …”
Belém, 19 de setembro de 2022.
tHiaGo soarEs silva
ordENador.

Protocolo: 854671
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errata
Protocolo: 2022/1180991
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3479/22, de 22.08.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.088 de 24.08.2022, referente ao período de 
licença prêmio da servidora Maria BENEdita GoMEs dE aZEvEdo o 
seguinte:
oNde se LÊ : “…, período de 02.08.2022 a 31.08.2022…”
Leia-se: “…, período de 02.10.2022 a 31.10.2022…”
Protocolo: 2022/1045959
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 3775/22, de 14.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.115 de 15.09.2022, referente ao período de licença 
prêmio da servidora Maria JosE dE olivEira vascoNcElos o seguinte:
oNde se LÊ : “…, período de 26.09.2022 a 25.11.2022…”
Leia-se: “…, período de 26.09.2022 a 24.11.2022…”
Protocolo: 2022/205208
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 1600/22, de 09.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.968 de 12.05.2022, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) cilENE aParEcida dE soUZa MElo o seguinte:
oNde se LÊ :
 “..., Protocolo: 2022/ 202508,...”
“…, aUXiliar i, …”
 Leia-se:
 “..., Protocolo: 2022/205208,...”
 “…, aUXiliar, …”
Protocolo: 2021/550141
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 1621/22, de 10.05.2022, publicada 
no d.o.E nº 34.968 de 12.05.2022, referente a Progressão funcional do (a) 
servidor (a) daNiEllE do socorro castro MoUra o seguinte:
oNde se LÊ : “…, aUXiliar i, …”
Leia-se: “…, aUXiliar, …”

Protocolo: 854635
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
Processo nº 2022/734508
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 36/2022-UEPa, cujo objeto é aquisição de Material 
Esportivo, para atender as necessidades das atividades do centro Espe-
cializado em reabilitação – cEriii, na unidade de Ensino e assistência em 
fisioterapia e terapia ocupacional (UEafto) e oficiNa ortoPÉdica fiXa 
da Universidade do Estado do Pará.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 10.459.614/0001-90 – coMErcial Jr EirEli. GrUPo 1, itens 01 a 18, 
GrUPo 2, itens 19 a 38, GrUPo 3, itens 39 a 50, GrUPo 4, itens 51 a 55, 
GrUPo 5, itens 56 a 60, e item 61. valor total da Proposta r$ 34.358,90.
Belém, 16 de setembro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 854434
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3858/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: tEcNico B
Nome: BiaNca caMPos valENtE
Matrícula funcional: 55587166/ 2
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8866
fonte: 0661
339030_ r$ 1.500,00
Portaria N° 3859/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE laBoratorio
Nome: aNtoNio carlos dE araUJo BicHara
Matrícula funcional: 57209188/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3861/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUs dE iNtErioriZ
Nome: daNiEllE rodriGUEs MoNtEiro da costa
Matrícula funcional: 57209188/ 1
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 1.500,00
Portaria N° 3862/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNistrativo dE caMPU
Nome: rENato da silva loBato
Matrícula funcional: 57223979/ 1
valor: r$ 2.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 2.500,00

Portaria N° 3863/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: dirEtor dE acEsso E avaliacao
Nome: Gloria Maria farias da rocHa
Matrícula funcional: 492086/ 4
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0261
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 3864/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor aUXiliar
Nome: aNa da coNcEicao olivEira
Matrícula funcional: 491993/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008795
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3865/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor adJUNto
Nome: laNa claUdia MacEdo da silva
Matrícula funcional: 54188979/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 48101 12 363 1501 8507
fonte: 0324008795
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3866/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: sEcrEtario dE orGaos colEGiados sUP
Nome: GErMaNo crUZ da silva
Matrícula funcional: 5798876/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3867/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cUrso dE GradUacao
Nome: sMaYK BarBosa soUsa
Matrícula funcional: 57189067/ 3
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3868/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENtE adMiNistrativo c
Nome: aNtoNio carlos BraGa silva
Matrícula funcional: 5804124/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0660006621
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3869/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor assistENtE
Nome: JosE aUGUsto carvalHo dE araUJo
Matrícula funcional: 5446236/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339030_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3870/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor assistENtE
Nome: JosE aUGUsto carvalHo dE araUJo
Matrícula funcional: 5446236/ 2
valor: r$ 1.500,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 854684
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3860/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: Motorista
Nome: davi dias soUsa JUNior
Matrícula funcional: 57216426/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 4.000,00
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Portaria N° 3875/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 60 (sessenta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUs dE iNtErioriZ
Nome: rENato fErrEira carr
Matrícula funcional: 5719100/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339030_ r$ 3.850,00
339039_ r$ 150,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 854685

.

.

diÁria
.

Portarias de coLaBorador eVeNtUaL.
Portaria N° 3851/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141680.
coNcEdEr ao servidor (a) PaUlo raiMUNdo cardoso MEdEiros, cPf 
nº: 024.925.762-99, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador 
EvENtUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Para-
gominas/Pa no período de 15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da 
superliga Universitária.
Portaria N° 3852/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1166005.
coNcEdEr ao servidor (a) alEXsaNdEr MEdEiros PaNtoJa, cPf nº: 
700.926.232-20, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EvENtUal, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no pe-
ríodo de 15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da superliga Universitária.
Portaria N° 3853/2022, de 19 de seteMBro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/11659495.
coNcEdEr ao servidor (a) alEX fErrEira QUarEsMa, cPf nº: 
017.026.082-80, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EvEN-
tUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa no período de 15/09/2022 a 19/09/2022, para realização da su-
perliga Universitária.
tHiaGo soarEs silva
ordENador

Protocolo: 854661
Portaria de serVidores eFetiVos.
Portaria N° 3840/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1137563.
coNcEdEr ao servidor (a) roNaldo PiMENtEl riBEiro, id.funcional nº 
5055962/2, no cargo de ProfEssor aUXiliar, lotado (a) no (a) dEPar-
taMENto dE ciÊNcias NatUrais, cPf:224.114.292-15, 19,5 (dezenove 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Barcarena/Pa no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar dis-
ciplina.
Portaria N° 3841/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1141098.
coNcEdEr ao servidor (a) tErEZiNHa MEdEiros GoNcalvEs dE loU-
rEiro, id.funcional nº 5948587/1, no cargo deProfessor substituto, lota-
do (a) no (a) dEPartaMENto dE ciÊNcias NatUrais, cPf: 530.916.632-
72, 21,5 (vinte e uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de conceição do araguaia/Pa no período de 02/10/2022 a 
23/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3842/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1135128.
coNcEdEr ao servidor (a) MaNoEl rEiNaldo Elias filHo, id.funcional 
nº 55586857/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) de-
partamento de ciências Naturais, cPf:601.590.062-87, 6,0 (seis) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/Pa no 
período de 03/10/2022 a 19/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3843/2022, de 19  de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1134259.
coNcEdEr ao servidor (a) fErNaNdo aUGUsto BEssa caMPos, id.
funcional nº 5915490/2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado 
(a) no (a) departamento de Matemática, Estatística e informática, cPf: 
959.835.462-87, 26,5 (vinte seis e meia) diárias, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de conceição do araguaia/Pa no período de 
02/10/2022 a 28/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3844/2022, de 19  de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1127802.
coNcEdEr ao servidor (a) PaUla MiraNda MoNtEiro, id.funcional nº 
57229266/2, no cargo de ProfEssor sUBstitUto, lotado (a) no (a) 
departamento de lingua e literatura, cPf: 893.852.502-30, 20,5 (vinte 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
igarapé-açu/Pa no período de 28/09/2022 a 18/10/2022, para ministrar 
disciplina.
Portaria N° 3845/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1151756.
coNcEdEr ao servidor (a ) lEila dE fatiMa olivEira dE JEsUs ro-
BErt, id.funcional nº 57193305/1, no cargo de Professor assistente, lota-
do (a) no (a) departamento de Engenharia de Produção, cPf: 371.543.382-
53, 5,5  (cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de castanhal/Pa no período de 03/10/2022 á 18/10/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3846/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1134274.
coNcEdEr ao servidor (a) vaNdErsoN vascoNcElos daNtas, id.fun-
cional nº 5922668/1, no cargo de ProfEssor aUXiliar, lotado (a) no 
(a) campus de redenção, cPf: 934.465.352-68, 19,5 (dezenove e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de redenção/Pa ao municipio de came-
tá/Pa no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3847/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1150577.
coNcEdEr ao servidor (a) aNdErsoN MadsoN olivEira Maia, id.fun-
cional nº 5836760/3, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) co-
ordenadoria administrativa do campus i, cPf: 641.918.932-20, 7,0 (sete) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 20/10/2022 a 05/11/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3848/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1135923.
coNcEdEr ao servidor (a) JoÃo da silva carNEiro, id.funcional nº 
55590152/2, no cargo de ProfEssor adJUNto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de ciências Naturais, cPf: 600.120.302-44, 11,5 (onze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa 
no período de 03/10/2022 a 14/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3849/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1171540.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria dE fatiMa PiNHEiro carrEra, id.fun-
cional nº 5105323/4, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) de-
partamento de Enfermagem Hospitalar , cPf: 120.752.802-15, 1,5 (uma e  
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de ca-
panema/Pa no período de 13/09/2022 a 14/09/2022, para visita técnica.
Portaria N° 3850/2022, de 19 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1102176.
coNcEdEr ao servidor (a) PriscYla cristiNNY saNtiaGo da lUZ, id.
funcional nº 5587223/3, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no 
(a) campus de Moju , cPf: 668.433.592-72 24,5 (vinte e quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Moju/Pa ao município de tucurui/Pa 
no período de 18/09/2022 a 12/10/2022, para ministrar disciplina.
tHiaGo soarEs silva
ordENador.

Protocolo: 854657
..

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

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 75/2022/seaster
Processo Nº 2021/1459670
objeto: prestação de serviços continuados de agentes terceirizados - 
agente de Portaria.
vigência: 20/09/2022 à 19/09/2023023 – 12 (doze) meses.
data da assinatura: 13/09/2022
Unidade orçamentária: 43101/ 43104 / 87101
funcional Programática: 08.122.1297.8338 /08.241.1505.8865/ 
08.244.1505.8860
Natureza da despesa: 3390 39
fonte: 0101/0166/ 0107
ação detalhada: 189.517/ 253.937 / 243.078
valor Mensal: r$ 227.350,20 (dUZENtos E viNtE E sEtE Mil, tEZENtos 
E ciNQUENta rEais E viNtE cENtavos)
valor Global:  r$ 2.728.202,40 (dois MilHÕEs, sEtEcENtos E viNtE E 
oito Mil, dUZENtos E dois rEais E QUarENta cENtavos)
contratado: KaPa caPital facilitiEs ltda
cNPJ: 13.279.768/0001-98
Endereço: rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, 
Bairro do coqueiro, ananindeua/Pa
cEP: 67.115-000
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 854454
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1305/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/1162479
r E s o l v E:
coNcEdEr, 60 (sEssENta) dias de licença Prêmio no período de 
23/09/2022 a 21/11/2022, correspondente ao triênio de 17/02/2011 a 
16/02/2014, para a servidora, rosEMarY BaldUiNa dE soUZa loPEs, 
Matrícula nº. 3205258/3, carGo: assistente social, lotada no daf, desta 
sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
16 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
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Portaria Nº 1309/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/1142265
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 01/10/2022 
a 30/10/2022, correspondente ao triênio de 29/07/2016 a 28/07/2019, para 
a servidora, Maria lUiZa GoNÇalvEs silva, Matrícula nº. 57232168/1, 
carGo: técnico de Enfermagem, lotada na das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1306/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/1137240
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022, correspondente ao triênio de 13/01/2015 a 12/01/2018, 
para a servidora, Maria roZEtE alEXaNdriNo dE MoraEs, Matrícula nº. 
5842190/3, carGo: Pedagogo, lotada na drccP, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
16 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1310/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/1093420
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 10/10/2022 
a 08/11/2022, correspondente ao triênio de 11/11/1985 a 10/11/1988, 
para o servidor, Jair fraNcisco NasciMENto, Matrícula nº. 3215261/1, 
carGo: servente, lotado na das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1292/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/1087215
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022, correspondente ao triênio de 15/01/2017 a 14/01/2020, 
para a servidora, rosEaNE sá dE soUZa Brito, Matrícula nº. 5910632/1, 
carGo: assistente de assistência social, lotada no das, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
14 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1304/2022 - daF/seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcEsso: 2022/1006929
r E s o l v E:
coNcEdEr, 30 (triNta) dias de licença Prêmio no período de 10/10/2022 
a 08/11/2022, correspondente ao triênio de 11/07/2012 a 10/07/2015, para 
a servidora, raPHaEla caldas vilariNHo, Matrícula nº. 57174427/1, 
carGo: assistente administrativo, lotada no dtE, desta sEastEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
16 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 854771

.

errata
.

Portaria Nº 1079/2022 - seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/781788
errata:
onde se lê: assistente social
Leia-se: auxiliar social
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
12 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 1231
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
Processo: 2022/301360
errata:
onde se lê: EdNa Marta da silva riBEiro vallacort
Leia-se: EdNa Marta da silva riBEiro vallacortE
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
16 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 854793

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 29/2018/seaster
Processo nº2022/570550
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias
vigência: 13/09/2022 à 11/11/2022
data da assinatura: 12/09/2022
funcional Programática: 87101.08.244.1443.8399
Natureza de despesa: 3390.33
fonte:139002241
ação detalhada: 190.243
valor Mensal: r$ 10.924,03
valor Global: r$ 21.848,06
contratado: atlanta rent a car ltda
cNPJ: 01.135.910/0001-44
Endereço: oliveira Belo nº 840, Bairro Umarizal, Belém/Pa.
cEP: 66.050-380
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 854874

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1303/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022 / 1178770
rEsolvE:
coNcEdEr suprimento de fundos no valor de 800,00 (oitocENtos rE-
ais), em favor do (a) servidor (a), NEila NaZarÉ MoNtEiro da coNcEi-
ÇÃo, GErENtE 5959024/1, cPf, 596.846.902 - 15 para atender despesas 
com implantação de Equipamentos Publicos de segurança alimentar e Nu-
tricional.
43.101 – 08.244.1505. 7678 f:0101 267.235
dEsPEsa: : Material de consumo :
339030 r$ 800,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
16 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 854765

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1313/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1186324
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rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
JosÉ dE riBaMar fErNaNdEs,80015508/1,sEcrEtario EXEcUtivo, que 
se deslocara para o Município de santarém Novo/Pa no período de 04/10 a 
08/10/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
430103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 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
Portaria Nº 1314/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1183393
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
valdo diviNo da silva filHo,5945803/1,sEcrEtário adJUNto dE 
assistENcia social,vaNda lEticia corrÊa rodriGUEs,55208827, 
assistENtE adMiNistrativo que se deslocara para os Municípios de 
BraGaNÇa,
caPaNEMa E caPitÃo PoÇo/Pa no período de 26/09 a 30/09/2022 com  
bjetivo de apoio à Gestão e aos serviços sociassistenciais.alEX da rocHa 
rodriGUEs, 57211897/2,Gerente com objetivo de conduzir veiculo da sE-
astEr com secretário adjunto.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 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
Portaria Nº 1315/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1176481
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
Edson Junior lima de sousa, cPf: 920.190.802-49, colaBorador EvEN-
tUal, Maria risoneli Moura de souza, cPf: 364.648.123.34, colaBora-
dor EvENtUal, Neliane Nascimento cruz, cPf: 044.533.852-00, cola-
Borador EvENtUal E sandra suely dias Moraes, cPf: 424.506.402-15, 
que virão participar das atividades fEcMas no município de Belém/Pa, na 
seguinte data de 20/09/2022 a 23/09/2022, conforme as articulações com 
o referido município cumprindo a agenda do cEas/Pa. 
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8402 0107 253.896 339036
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
Portaria Nº 1311/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/1140625
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 05 e ½ (ciNco e meia) diárias Para cada 
sErvidor citado aBaiXo:
aNa PatrÍcia araÚJo raMos, Mat. 57217289/3, carGo coordENador 
(a), lEoMarQUEs crUZ dos saNtos, Mat. 57192819/1, carGo assis-
tENtE adMiNistrativo, que irão se deslocar para os municípios salva-
terra, soure e cachoeira do arari/Pá, no período de 21/09 à 26/09/2022, 
com objetivo de orientação para habilitação ao microcrédito aos forman-
dos dos cursos ofertados pelo Programa Qualifica Pará, cujo o motorista 
valdiviNo rocHa da silva, Mat.3223639/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8950 0101006357 266.734 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
Portaria Nº 1302/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,traBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 1179836

rEsolvE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada sEr-
vidor citado aBaiXo:
valdo diviNo da silva filHo,5945803/1,secretário adjunto de Estado 
de assistência social, lidiaNE sErrado dE olivEira,5959023/1,assEs-
sor,que se deslocara para os Municípios de Novo repartimento, itupi-
ranga e Marabá/Pa no período de 19/09 a 23/09/2022 com objetivo de 
apoio à Gestão e aos serviços sociassistenciais.alEX da rocHa rodri-
GUEs,57211897/2, GErENtE com objetivo de conduzir veiculo da sEas-
tEr com o secretário adjunto de assistência social e Equipe.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f:0101006357 234.191 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

Protocolo: 854756

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1309/2022 – seaster
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, traBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
rEsolvE:
coNcEdEr: férias regulamentares para o mês de oUtUBro/2022, a ser-
vidora abaixo:
EdsoN farias saNtos, Mat. 3238350/2, PEriodo dE GoZo 01/09/2022  
a 30/09/2022, 30 dias , EXErcicio 2021/2022. 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
16 de setembro de 2022.
iNocENcio rENato GasPariM
secretário de Estado assistência social trabalho, Emprego e renda
Matricula - 5945555/ 1

Protocolo: 854761

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 808/2022-GaB/Pres.
BElÉM, 15 dE sEtEMBro dE 2022.o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo dE 
atENdiMENto socioEdUcativo do Pará no uso das atribuições legais 
conferidas pelo decreto Governamental de 30/04/2021, publicado no doE 
nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 30/04/2021 e pelos dispositivos 
da lei nº 5.810/94.considerando o Memorando n° 68/2015-GPc de 
27/10/2015, o Parecer Jurídico nº 806/2015-ProJUr de 24/11/2015, o 
despacho do então Presidente da fasEPa de 25/11/2015, o Parecer Jurídico 
nº 081/2017-ProJUr de 16/01/2017, os despachos da coordenadora da 
ASPAD de 06/09/2022 e do Presidente da FASEPA de 14/09/2022;R E 
s o l v E:art. 1º. dEtErMiNar, com fulcro no art. 199, a instauração 
do Processo administrativo disciplinar/Pad nº 30/2022 (Processo nº 
2018/518199), a fim de apurar suposta irregularidade funcional praticada 
por servidora desta fundação, pela não apresentação de prestação de 
contas de recurso de suprimento de fundos em tempo hábil;Art. 2º. 
dEsiGNar, com base no art. 205, que as servidoras fraNciMar soarEs 
fraNco, matrícula nº 3198901/1, PaUla daNiElE Bastos liNs, matrícula 
nº 5896647/1 e iZaBEla QUarEsMa dE siQUEira rocHa, matrícula 
nº 54194855/1, todas lotadas neste Órgão, que, sob a Presidência da 
primeira, procedam à apuração do fato suscitado;Art. 3º. CONCEDER, com 
base no parágrafo único do art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para 
que a comissão Processante conclua a supracitada apuração e apresente 
Relatório Conclusivo;Art. 4º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-sE.lUiZ cElso da silva.Presidente da fasEPa.

Protocolo: 854757

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
31- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 455/2020
PartEs: fasEPa E vilsoN tardElli lEitE raBElo
MatricUla: 5918667/ 2
carGo: Monitor
lotaÇÃo: csEBa
adMissÃo: 05.08.2020
tÉrMiNo vÍNcUlo: 01.08.2022
ordENador rEsPoNsávEl: lUiZ cElso da silva – PrEsidENtE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 854666
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.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 26/2022 – FasePa. PreGÃo eLe-
troNico srP/sePLad/dGL Nº 019/2021.
arP/sEPlad N° 010/2022.  ProcEsso Nº 2021/1154422-sEPlad – Pro-
cEsso Nº 2022/1087440. ParEcEr JUridico N° 296/2022.
objeto: aquisição de alimentos de Uso comuns, para atender em todo 
território estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do 
Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
referência, anexo do Edital.
o valor total do presente termo de contrato é de r$ 55.319,04 (cinquenta 
e cinco mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos). assinatura: 
19/09/2022. vigência: 19/09/2022 à 06/03/2023.
Gestão/Unidade: 68201 / fonte: 0101 / Elemento de despesa: 339030. 
Programa de trabalho: 08.122.1297-8338 / 08.243.1505-8392 / 
08.243.1505-8393 / 08.243.1505-8394 / 08.243.1505-8864.
contratado: disProl - distriBUidora dE ProdUtos EirEli com sede 
no endereço: rua Maria Mazarello, Nº 29 altos - sala 1, Bairro do centro, 
ananindeua/Pa. cEP 67.143-715, cNPJ nº 36.190.482/0001-37. ordena-
dor: lUiZ cElso da silva /Presidente da fasEPa.

Protocolo: 854810

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato coNt. 05/2020 - cosaNPa.
Data da assinatura: 09 de Setembro de 2022; Vigência: 09/09/2022 a 
08/09/2024.
Justificativa: Tem como objeto a alteração da Cláusula nona do Contrato 
administrativo nº 05/2020 que trata do valor e prorrogação da cláusula 
décima segunda que trata da vigência do referido contrato, conforme pre-
visão legal exarada na lei federal n° 8.666/93, nos art. 65 e 57.
o valor do presente termo aditivo é de r$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
contratado: coMPaNHia dE saNEaMENto do Pará – cosaNPa, Empresa 
Pública do Estado do Pará, cNPJ nº 04.945.341/0001-90, estabelecida na 
av. Magalhães Barata, nº 1201, Bairro de são Brás, Belém–Pa. ordenador: 
lUiZ cElso da silva/ Presidente da fasEPa.

Protocolo: 854558
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 485- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 15/09/2022
oBJEtivo: cobrir despesas com material de consumo, para aquisição de 
óculos, em atendimento de socioeducando custodiado no csEM  (Proc. 
1182899/2022 - Mem 180/2022)
ProGraMa dE traBalHo: 08.243.1505.8393
ProJEto atividadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNtE dE rEcUrso: 0101
NatUrEZa da dEsPEsa: 339030 – r$ 220,00-(coNsUMo)
sErvidora: KaMila triNdadE PaMPloNa
MatricUla: 5899841/ 2 - carGo: aUXiliar dE ENfErMaGEM
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dEsPEsa aPartir da oB:40 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 10 dias
PrEsidENtE da fasEPa: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 854476
Portaria: 490- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 16/09/2022
oBJEtivo: cobrir despesas com aquisição de Material de consumo e serviço 
Pessoa Jurídica, para atender o cEsEBa(Proc. 1181307/2022 - Mem 525/2022)
ProGraMa dE traBalHo: 08.243.1505.8393
ProJEto atividadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNtE dE rEcUrso: 0101
NatUrEZa da dEsPEsa: 339030 – r$ 700,00-(coNsUMo)
NatUrEZa da dEsPEsa: 339039 – r$ 700,00-(sErviÇo)
sErvidora: rita MoNica clEMENtE
MatricUla: 57190379/ 1 - carGo:PEdaGoGo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dEsPEsa aPartir da oB:60 dias
PraZo PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 dias
PrEsidENtE da fasEPa: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 854481
Portaria nº 489, de 19 de setembro de 2022.
Processo nº 1163746/2022.
oBJEtivo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
medicamentos para adolescentes, custodiados na UasE/aNaNiNdEUa, 
conforme os termos do processo.
Programa de trabalho 08.243.1505.8393
Projeto atividade: 68.8393
ação: 185537
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNsUMo – r$300,00
sErvidorEs: lENir saNtos dE aNdradE, tEc. social, Matricula 
5962815/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dEsPEsa: 30 (trinta) dias.
PraZo Para PrEstaÇÃo dE coNtas: 15 (quinze) dias
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 854616

.

diÁria
.

Portaria: 484 -do dia 15/09/2022
oBJEtivo: acompanhar socioeducando custodiado no ciaM MaraBa para 
ser entregue a seus familiares, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1182030/2022-Mem 484/2022)
sErvidor: fraNcisco JardEl da silva
MatricUla: 5920299/ 2 - carGo: MoNitor
sErvidor : aldriN soUZa silva
carGo: Motorista -  MatricUla: 5956751/ 1
oriGEM: MaraBá/Pa- dEstiNo: sÃo GEraldo do araGUaia/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 14/09/2022 -  diárias-0,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 854470
Portaria nº 488, de 19 de setembro de 2022.
Processo nº 1127325/2022.
oBJEtivo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/MrB, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos termos 
do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dEstiNo: laGoa da coNfUsÃo/to.
PErÍodo: 02/09/2022 a 04/09/2022. – (2,5) diárias
sErvidorEs: talita JaNE riBEiro dE araÚJo, assistENtE social, 
Matricula 5963707/1, e fraNcisco dE liMa soUsa, Motorista, Matri-
cula 5956741/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa

Protocolo: 854448

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N°810/2022-GP/GeMPs de 16 de setembro 2022
traNsfErir gozo de férias regulamentares da servidora abaixo relaciona-
do,por necessidade de trabalho:

Matri-
cULa NoMe aLteraÇÃo Portaria N° doe

5918798/3 lUcilEia cardoso 
cavalcaNtE

dE: 19/09/2022 a 18/10/2022 
Para: 26/09/2022 a 

25/10/2022
693/2022 35.068 dE 

04/08/2022

Portaria N°813/2022-GP/GeMPs de 19 de setembro 2022
traNsfErir gozo de férias regulamentares da servidor abaixo relaciona-
do,por necessidade de trabalho:

MatricULa NoMe aLteraÇÃo Portaria N° doe

5956690/ 1 ivaNilsoN fErrEira 
Barros

dE: 01/09/2022 a 
30/09/2022 Para: 

18/09/2022 a 
17/10/2022

693/2022 35.068 dE 
04/08/2022

Portaria N°815/2022-GP/GeMPs de 19 de setembro 2022
traNsfErir gozo de férias regulamentares da servidora abaixo relaciona-
do,por necessidade de trabalho:

MatricULa NoMe aLteraÇÃo Portaria N° doe

5724961/ 2 Marisa raiol MarEco
dE: 01/09/2022 a 

30/09/2022  Para: 
16/09/2022 a 15/10/2022

693/2022 35.068 dE 
04/08/2022

Portaria N°816/2022-GP/GeMPs de 19 de setembro 2022
traNsfErir gozo de férias regulamentares das servidoras abaixo relacio-
nados,por necessidade de trabalho:

Processo Matri-
cULa NoMe traNsFereNcia Porta-

ria Nº doe

2022/1102035 5956719/ 1
aMaNda ca-

roliNE Barros 
costa

de: 01/09/2022 a 
30/09/2022

Para:19/09/2022 a 
18/10/2022

693/22 35068 de 
04/08/2022

2022/1093455 55587519/ 
1

GraZiElE Pa-
tricia dE liMa 

fiGUEira

de: 01/09/2022 a 
30/09/2022

Para:14/11/2022 a 
13/12/2022

693/22 35068 de 
04/08/2022

ordenador responsável:luiz celso da silva
Protocolo: 854415

..
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secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 426/2022-GGP/seJUdH 
Belém (Pa), 13 de julho de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUMaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNsidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/862234.
rEsolvE:
dEsiGNar, o servidor Marcelo santos lauzid, matrícula nº 57201157/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder pelo cargo 
de coordenador de Núcleo de controle interno, no período de 04/08/2022 
a 02/09/2022, em virtude do titular, a servidora: Jéssica daniele de souza 
Machado, matrícula nº 5961227/1, encontrar-se em período de férias.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
valBEtÂNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 854569

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 854237
oNde se LÊ: 14/09/2022 a 13/09/2023
Leia-se: 13/09/2022 a 12/09/2023
ordenador(a): anadelia divina santos.

Protocolo: 854931

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 020/2021.
terMo aditiVo: 01.
data de assiNatUra do terMo aditiVo: 19/09/2022.
oBJEto: Prestação de serviços, manutenção preventiva e corretiva e as-
sistência técnica, com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, 
assim como a prestação de serviços de desinstalação, reinstalação e ins-
talação de aparelhos de ar, com fornecimento de material e equipamentos 
necessários, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para atender as 
necessidades da companhia.
JUstificativa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 12 
(doze) meses, a contar do dia 02/10/2022 a 01/10/2023, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16.
coNtratada: sW coMÉrcio E sErviÇo ltda., atual denominação 
da l. l. da silva EirEli, empresa devidamente inscrita no cNPJ nº 
26.415.706/0001-08.
ordENador: lUtfala dE castro Bitar - PrEsidENtE | codEc.

Protocolo: 854510
.

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 012/2022.
dispensa de Licitação nº 016/2022.
Processo n° 385/2022.
objeto: o objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia fixa 
comutada (stfc), com fornecimento de discagem direta a ramal (ddr) 
ou similar e linha direta empresarial nas modalidades local (l), longa dis-
tância nacional (ldN), longa distância internacional (ldi), incluindo um 

sistema informatizado de gerenciamento online que permita a visualização 
e o gerenciamento do consumo de todos os troncos e ramais contratados e 
pertencentes ao Plano corporativo, além da cessão, em regime de como-
dato de aparelhos telefônicos e centrais privadas de comutação telefônica 
(cPct), instaladas local ou remotamente com funções do tipo PaBX, de 
acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, incluin-
do todo o serviço de manutenção e suporte técnico eventualmente neces-
sário para estes serviços e equipamentos
data da assinatura: 09/09/2022.
vigência: 09/09/2022 a 09/03/2023.
valor Global: r$ 43.258,56 (quarenta e três mil duzentos e cinqüenta e 
oito reais e cinqüenta e seis centavos).
orçamento: fonte: 0260002156 - recursos Provenientes de transferências 
de convênios.
funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto atividade: operacionalizações das ações administrativas.
Natureza da despesa: 339039.58 – serviços de telecomunicações..
contratado: claro s.a..
Endereço: sede - rua Henri dunant nº 780/torre a-torre B, bairro santo 
amaro cEP 04.709.110, são Paulo (sP).
ordenadora: rafaEla Barata cHavEs.

Protocolo: 854583

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 38/2021 | Pae Nº 2022/524023
ref: cotação eletrônica nº 17/2020-JUcEPa
contratante: Junta comercial do Estado do Pará
contratada: NEttcoN ProvEdor dE iNtErNEt EirEli ME, inscrita no 
cNPJ N° 18.396.123/0001-59.
objeto do contrato: Prestação de serviços de internet com 5 MBPs, serviço 
que será prestado na UD de Novo Progresso a fim de atender as necessi-
dades da referida Unidade desconcentrada da JUcEPa.
Justificativa do aditivo: Prorrogação de 30/09/2022 a 29/09/2023.
valor mensal: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
valor anual: r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
data da assiNatUra: 19/09/2022
ordenador: vilson João schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 854629
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 304/2022 de 19/09/2022. 
art. 1º dEsiGNar a servidora adriaNa dE Barros MoUra, matrícula 
n° 57209758/1, a participar no regime de tElEtraBalHo, a partir de 
01/09/2022 à 30/11/2022, conforme PaE nº 2022/1171406. vilsoN JoÃo 
scHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 854594

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio 20/2022
Partes:
- secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de alenquer – cNPJ 04.838.793/0001-73
objeto do convênio: construção de cobertura de quadra poliesportiva au-
gusto cezar de sousa Quaresma, no município de alenquer, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 07/09/2022 à 05/04/2023
data da assinatura: 06/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 854951
.

diÁria
.

Portaria Nº. 1215/2022, de 16 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 
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de Janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1164154, 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: co-
ordenador de Núcleo.
oBJEtivo: acompanhar a representante do setor Jurídico da sEdoP, em 
atividade de fiscalização e regularização dos servidores, no Município de 
redenção/Pa.
dEstiNo: redenção/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 14 a 16/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 854767
Portaria Nº. 1213/2022, de 16 de seteMBro de 2022.
o sEcrEtário adJUNto dE GEstÃo dE dEsENvolviMENto UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela Portaria nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNsidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadEs/
PA e o Regimento Interno do CONCIDADES/PA; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1189228 de 15/09/2022 
– CONCI/SEDOP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
e colaborador abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de Lima, Matrícula nº. 54180774/4; Car-
go/função: diretor.
NoME: José Fernando Soares Santiago, CPF: 428.101.592-20; Cargo/Fun-
ção: colaborador Eventual.
oBJEtivo: Participar da 3º conferência Municipal das cidades no Município 
de acará/Pa.
NOME: Antônio Pereira da Costa, Matrícula nº 57190739/1; Cargo/Função: 
Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com a servidora e o colaborador Eventual, 
ao referido Município.
dEstiNo: acará/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 18 a 21/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 854772
Portaria Nº. 1212/2022, de 16 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 2022/1188617, de 15/09/2022 
– 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: co-
ordenador de Núcleo.
oBJEtivo: fiscalização na obra de Pavimentação em Bloquete sextavado 
nas vilas: ametista, Bom Jesus i e Juassama- convênio 013/2022, no Mu-
nicípio de floresta do araguaia/Pa
dEstiNo: floresta do araguaia/Pa.
diárias: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 26 a 28/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 854763
Portaria Nº. 1214/2022, de 16 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 2022/1197234, de 16/09/2022 
– DIFIS/SEDOP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; Cargo/Função: 
técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJEtivo: fiscalização na obra da canalização e construção da Praça 
do lago- convênio 224/2022/Processo nº 20221188346, no Município de 
Nova Esperança do Piriá/Pa.

NOME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; Cargo/Função: Motorista.
oBJEtivo: conduzir o veículo com a servidora, ao referido Município.
dEstiNo: Nova Esperança do Piriá/Pa.
diárias: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 19 a 20/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acataUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 854775

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1205/2022, 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 2022/1086118, de 25/08/2022 e 
os termos do Memorando nº. 7/2022, de 25/08/2022-ccct/sEdoP.
r E s o l v E:
i - coNcEdEr, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares à servidora lUcilÉia BorGEs claUdio, matrícula 
nº 5926824/2, cargo/função: secretário de diretoria, referente ao Período 
aquisitivo 01/06/2021 a 31/05/2022.
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: 854825

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 38/2016.
objeto: Prorrogação do prazo de execução das obras até o dia 30.09.2022, 
para a conclusão da Etapa 1, prevista na cláusula Quinta, item 5.1, do 
contrato em referência.
data de assinatura: 16.09.2022.
contratada: aGUas do GUaMa rEdE dE distriBUicao E saNEaMENto 
sPE ltda. cNPJ: 24.576.409/0001-19.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 854449
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

termo aditivo Nº 6º (sexto)
Nº do contrato: 09/2019
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2019
valor original do contrato: r$ 1.094.604,00 (um milhão, noventa e quatro 
mil, seiscentos e quatro reais)
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo – art. 71, da 
lei 13.303/16 c/c o art. 181, do regulamento interno de licitações e con-
tratos da coHaB.
vigência: 19.09.2022 a 19.09.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Belém rio segurança Eireli.
data da assinatura: 16.09.2022
luis andré Henderson Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 854593
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

termo aditivo: 1
data de assinatura: 16/09/2022
vigência: 16/09/2022 a 28/02/2023
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do contrato para 28/02/2023 
e do prazo de execução da obra para 31/12/2022, bem como o acréscimo 
de valor na importância de r$315.175,45 (trezentos e quinze mil, cento e 
setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), tudo com fulcro no art. 
57, §1º, incisos i, ii, iii e iv c/c 65, i da lei n° 8.666/1993.
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contrato: 016
Exercício: 2021
contratado: Empresa  Maia  MElo  ENGENHaria  ltda
Endereço: rua Gal. Joaquim inácio, 136, ilha do leite, recife/PE
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 854933

.

.

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

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Portaria Nº 923/2022 – sectet, de 19 de seteMBro de 2022
a sEcrEtária dE Estado dE ciÊNcia, tEcNoloGia E EdUcaÇÃo sU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓGica, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas pelo decreto Governamental de 01.01.2019, publicado 
no doE nº 33.771, dE 02/01/2019 e, coNsidEraNdo a necessidade con-
dução dos pregões eletrônicos e presenciais a serem realizados no âmbito 
da SECTET;
coNsidEraNdo os termos da lei federal nº 10.520/2002 e suas altera-
ções e, da lei Estadual nº 6.474/2002, que tratam da modalidade pregão 
na administração pública;
coNsidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2022/178240, referente 
à licitação;
rEsolvE:
art. 1º - dEsiGNar como Pregoeiro no âmbito da sEctEt, o servidor lE-
oNildEs PirEs riBEiro JÚNior, Matrícula nº 54192801/2, pelo período 
de 06 (seis) meses.
art. 2º - coNstitUir a comissão de Pregão Eletrônico para realização de 
certame licitatório para contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de locação de equipamentos novos, primeiro uso, para 
uso em circuito fechado de televisão (cftv) e segurança Eletrônica assim 
como serviços de locação de central de cerca elétrica dos equipamentos 
e acessórios, registro de anotação de responsabilidade técnica junto ao 
crEa-Pa, apresentação de projeto de instalação técnica, suporte técnico 
local, manutenções preventivas e corretivas, remanejamento de câmeras 
quando necessário, treinamento dos usuários e operação assistida, suporte 
e manutenção, incluindo fornecimento de materiais, visando atender as 
necessidades desta secretaria de Estado.
art. 3º - dEsiGNar para compor a referida comissão, os servidores abaixo 
relacionados que ficarão sob a Presidência do primeiro:

QNt NoMe MatricULa FUNÇÃo
01 leonildes Pires ribeiro Junior 54192801/2 Pregoeiro
02 fernando Quintela smith 57205845/1 Membro
03 adley de souza carneiro 5800807/1 Membro

art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Belém, 19 de setembro de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profis-
sional e tecnológica.

Protocolo: 854739

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 026/2021
Processo Nº 2021/828530
Nº do terMo aditiVo: 01
data dE assiNatUra: 14/09/2022
viGÊNcia: 14/09/2022 a 13/09/2023
oBJEto do PriMEiro tErMo aditivo: o presente termo aditivo tem por 
objeto a alteração da cláUsUla dÉciMa QUarta – do PrEÇo e da cláU-
sUla viGÉsiMa PriMEira – da viGÊNcia do coNtrato
altEraÇÕEs:
1. aditivo de valor relativo a 24,84%, ou r$ 518,75, passando o valor ori-
ginal de r$ 46.369,50 para r$ 57.888,25.
2. o prazo de vigência do contrato nº 026/2021 – sEctEt passa a ser 
prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, com 
a finalidade de execução do mesmo.
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338 – operacionalização 
das Ações Administrativas;
Elementos de despesa: 339039 (oUtros sErvicos dE tErcEiros-PEs-
SOA JURIDICA);
Fontes: 0324008794, 0124008794;
Plano Interno: 412.000.8338C;
ação: 232033.
funcional Programática: 48101.12.363.1501.8822 – implementação da 
Educação Profissional Subsequente e Concomitante;

Elementos de  despesa: 339039 (oUtros sErvicos dE tErcEiros-PEs-
SOA JURIDICA);
Fontes: 0102000000, 0124008794;
Plano Interno: 101.000.8822C;
ação: 263912.
valor: r$ 57.888,25 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais 
e vinte e cinco centavos)
coNtratado: t a M coMÉrcio dE PEÇas E sErviÇos dE rEfriGEra-
ÇÃo ltda-EPP (cNPJ nº. 29.044.927/0001-05).
ENdErEÇo: rua do fio, quadra – a, Bairro: Novo Horizonte 2, cEP: 
67.200-000 - MaritUBa – Pa.
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, secretária de Estado.

Protocolo: 854618

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 922 de 13 de seteMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1165184;
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora aNa clara vilHENa do NasciMENto, iden-
tidade funcional nº 5949309/3, ocupante do cargo de coordenadora de 
Controle Interno, lotada no Núcleo de Controle Interno - NUCI; a viajar 
ao município de soure-Pa, nos período de 16/09 a 19/09/2022, onde irá 
acompanhar o Processo seletivo 2023, conforme demanda do Programa 
FORMA PARÁ, dessa SECTET/PA; conceder uma entrevista na rádio local 
para divulgar o certame e representar a sEctEt/Pa no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 13 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854479
Portaria Nº 925 de 19 de seteMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1187188;
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora EdilZa JoaNa olivEira foNtEs, identidade fun-
cional nº 57176393/5, ocupante do cargo de secretária de Estado, 01 e ½ 
(uma e meia) diárias, para atender despesas com a viagem aos municípios 
de Marabá-Pa, redenção-Pa e canaã dos carajás-Pa, no período de 21/09 
a 22/09/2022, para participar da aula inaugural do curso de arquitetura e 
Urbanismo nos municípios de redenção-Pa e canaã dos carajás-Pa.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 19 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854909

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 924 de 19 de seteMBro de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo E fiNaNÇas, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 162/2021 de 13.05.2021, publicada 
no doE nº 34.583 de 14.05.2021.
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o processo nº 2022/1157477;
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 860, dE 09/09/2022, publicada no 
doE nº 35.111 de 12/09/2022, que concedeu 01 e 1/2(uma e meia) diárias 
a Bolsista do ProNatEc taMisi Matos olivEira, cPf nº 947.289.842-
49, a viajar ao município de Breves-Pa, nos dias 16 a 17/09/2022, a 
fim de realizar levantamento para ofertas de cursos técnicos através do 
ProNatEc, bem como, realizar visita e reunião com a gestão da escola 
técnica, no referido município.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 19 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdito GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 854871

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo N° 2022Ne01250
Processo: 2022/225450
oriGEM: disPENsa dE licitaÇÃo Nº 04/2022-sEctEt
oBJEto: contratação de empresa especializada nos serviços de comuni-
cação visual, para confecção e instalação de placa com letreiro em acM e 
placas de acrílico, para atender às necessidades desta sEctEt, em confor-
midade com o processo eletrônico nº 2022/225450.
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valor: r$ 13.760,00 (treze mil, setecentos e sessenta reais).
data da EMissÃo: 11/08/2022
ORÇAMENTO: Funcional Programática: 48101.19.122.1297.8338; Ele-
mento de Despesa: 339039; Ação: 232033; Fonte: 0124008724 e PI: 
412.000.8338-c.
sErvidor iNdicado coMo fiscal: Priscila de carvalho castro e 
fernanda larissa Graim Mello. designadas na Portaria nº 902 de 14 de 
setembro de 2022.
coNtratado: M. M. GodoY filHo (cNPJ: 46.005.049/0001-38)
ENdErEÇo: tv. doutor Enéas Pinheiro 2462, 1 andar, cEP: 66.095-105, 
Belém/Pará
ordENadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtEs

Protocolo: 854554

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N° 003/2022 ao coNtrato N° 012/2021 – Bra-
doK soLUÇÕes  corPoratiVas Ltda.
o sr. MarcEl do NasciMENto BotElHo, dirEtor PrEsidENtE da fUN-
daÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos E PEsQUisa – faPEsPa, No 
Uso dE sUas atriBUiÇÕEs, rEsolvE:
EXPEdir a presente aPostila ao contrato nº. 12/2021, referente ao Pre-
gão Eletrônico nº 001/2021 – faPEsPa/cPl, celebrado entre a fUNdaÇÃo 
aMaZÔNia dE aMParo a EstUdos E PEsQUisas do Pará - faPEsPa 
e a Empresa BradoK solUÇÕEs corPorativas ltda, para prestação 
de serviço de reprografia, cópia e encadernação de documentos, incluin-
do serviços técnicos de manutenção, conservação e reparos, reposição e 
substituição de peças gastas ou mal ajustadas, bem como todos os supri-
mentos necessários para sua utilização, materiais de consumo (papel a4, 
aspirais, capa, contracapa, grampos e tonner, guilhotina e furador de papel 
entre outro) e 01 (um) operador – copista, para reprodução de fotocópias, 
com fulcro no art. 65, §8º, da lei nº. 8.666/93, para registrar:
i – inclusão do Elemento de despesa 339037 - a inclusão da Natureza de 
despesa 339037 ao contato n° 012/2021, referente ao serviço de copista 
no valor mensal de r$ 2.517,55, totalizando anualmente r$ 30.210,00, a 
Dotação Orçamentária passa a ser;
dotação orçamentária: 19.122.1297.8338
fonte: 0101
Natureza de despesa: 339037
Natureza de despesa: 339039
valor total: 120.921,60
Belém-Pa, 19 de setembro de 2022.
MarcEl do NasciMENto BotElHo
diretor Presidente da faPEsPa.

Protocolo: 854597

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

FUNdaÇÃo aMaZÔNia aMParo a estUdos e PesQUisas (FaPesPa)
decisÃo
fEito: recurso administrativo
rEfErÊNcia: chamada 007/2021 - faPEsPa/cNPq
raZÕEs: insurge-se contra a lista das propostas aprovadas e não apro-
vadas da chamada, que registrou a não aprovação da 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” 
submetida à chamada 007/2021.
oBJEto: ProGraMa dE dEsENvolviMENto ciENtÍfico E tEcNolÓGi-
co rEGioNal - dcr.
ProcEsso: 2022/1155697
iMPEtraNtE: tânia cristina Gomes.
considerando o item 9.2 da chamada nº 007/2022, que dispõe sobre os 
critérios referentes à etapa de análise de mérito realizada pela diretoria 
Científica, bem como a manifestação efetuada pela Coordenação de Sele-
ção e avaliação, ratifico o entendimento da mesma e dEcido PElo NÃo 
ProviMENto do recurso administrativo interposto, mantendo a referida 
proposta NÃo aProvada para o certame.
Belém, 16 de setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente / faPEsPa

Protocolo: 854455
FUNdaÇÃo aMaZÔNia aMParo a estUdos e PesQUisas (FaPesPa)
decisÃo
fEito: recurso administrativo
rEfErÊNcia: chamada 007/2021 - faPEsPa/cNPq
raZÕEs: insurge-se contra a lista das propostas aprovadas e não aprovadas 
da chamada, que registrou a não aprovação 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)”, submetida à chamada 007/2021.
oBJEto: ProGraMa dE dEsENvolviMENto ciENtÍfico E tEcNolÓGi-
co rEGioNal - dcr.
ProcEsso: 2022/1042732
iMPEtraNtE: fernanda de oliveira araújo.
considerando o item 9.2 da chamada nº 007/2022, que dispõe sobre os 
critérios referentes à etapa de análise de mérito realizada pela diretoria 
Científica, bem como a manifestação efetuada pela Coordenação de Sele-
ção e avaliação, ratifico o entendimento da mesma e dEcido PElo NÃo 
ProviMENto do recurso administrativo interposto, mantendo a referida 
proposta NÃo aProvada para o certame.
Belém, 16 de setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente / faPEsPa

Protocolo: 854460
FUNdaÇÃo aMaZÔNia aMParo a estUdos e PesQUisas (FaPesPa)
decisÃo
fEito: recurso administrativo
rEfErÊNcia: chamada 007/2021 - faPEsPa/cNPq
raZÕEs: insurge-se contra a lista das propostas aprovadas e não apro-
vadas da chamada, que registrou a não aprovação da proposta intitulada 
“diversidade funcional da comunidade zooplanctônica em um gradiente 
ambiental na amazônia paraense” submetida à chamada 007/2021.
oBJEto: ProGraMa dE dEsENvolviMENto ciENtÍfico E tEcNolÓGi-
co rEGioNal - dcr.
ProcEsso: 2022/1026631
IMPETRANTE: Sara Lodi de Carvalho Spacek.
considerando o item 9.2 da chamada nº 007/2022, que dispõe sobre os 
critérios referentes à etapa de análise de mérito realizada pela diretoria 
Científica, bem como a manifestação efetuada pela Coordenação de Sele-
ção e avaliação, ratifico o entendimento da mesma e dEcido PElo NÃo 
ProviMENto do recurso administrativo interposto, mantendo a referida 
proposta NÃo aProvada para o certame.
Belém, 16 de setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor Presidente / faPEsPa

Protocolo: 854459

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022
Processo Pae Nº 2022/876.163
OBJETO: Prestação de serviço de link dedicado para acesso à Internet com 
roteamento de protocolo BGP e serviço anti-ddos para atender o sistema 
autônomo de internet da ProdEPa.
data da aBErtUra: 3 de outubro de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPrasNEt)
UasG da ProdEPa: 925483
ordENador rEsPoNsávEl: Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa
PrEGoEiro: Eduardo andrade
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPrasNEt) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 854877

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 083/2022 - oBJEto: reajuste com o percentual de apro-
ximadamente 14,77%, conforme cláusula terceira do 1º tac ao contrato 
original, que terá o valor de r$ 2.113,85 retroativo a 22/04/2022 - data 
da assiNatUra: 19/09/2022 - coNtrato:  Nº 007/2013 –: JUvENal da 
crUZ MartiNs - valor Para o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 11.385,37 - 
dotaÇÃo orÇaMENtária: 23.122.1297.8338 – 339036 – 0261– ordena-
dor de despesa – Marcos aNtÔNio BraNdÃo da costa.

Protocolo: 854444

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 552, de 19 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio fErrEira riBEiro, analista de dados, 
matrícula 73.401, 16/09/2022 a 16/09/2022, à Belém-Pa/Primavera/
Belém-Pa, para Manutenção corretiva para instalação de Banco de Baterias 
(sEM PErNoitE). ordenador: Marcos aNtoNio BraNdÃo da costa 
- Presidente da Empresa de tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 854880
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..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 059/2022
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da secretaria de Estado de turismo, inscrita no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a associação Brasileira de agentes de 
viagens - aBav, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 27.287.283/0001-50.
do oBJEto: a aquisição de estande para a participação desta setur na 
49ª aBav EXPo iNtErNacioNal dE tUrisMo a se realizar de 21 a 23 de 
setembro de 2022 em olinda/PE.
da fUNdaMENtaÇÃo lEGal E JUstificativa dE iNEXiGiBilidadE dE 
licitaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso iii, 
da lei nº 8.666/93.
valor EstiMado: r$ 99.452,71 (noventa e nove mil, quatrocentos e cin-
quenta e dois reais e setenta e um centavos).
rEcUrsos orÇaMENtários: funcional Programática 
69101.23.695.1498.8383 – Promoção e divulgação de Produtos turísticos, 
elemento de despesa: 339039, fonte: 0301000000 – superavit do tesouro 
.
ordENador rEsPoNsávEl: aNdrÉ orENGEl dias.
foro: Belém – Estado do Pará.
data: 19 de setembro de 2022
ivoNE MitsUKo YosHiMarU cUNHa
secretária de Estado de turismo (em exercício).

Protocolo: 854514
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de licitação nº 59/2022, aquisição de estande para a participação 
desta setur na 49ª aBav EXPo iNtErNacioNal dE tUrisMo a se realizar 
de 21 a 23 de setembro de 2022 em olinda/PE.
valor: r$ 99.452,71 (noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois 
reais e setenta e um centavos).
Belém (Pa), 19 de setembro de 2022.
ivoNE MitsUKo YosHiMarU cUNHa
secretária de Estado de turismo (em exercício).

Protocolo: 854519
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 652GePs/setUr de 19 de seteMBro de 2022 
sUPriMENto dE fUNdos coNsidEraNdo os termos do Processo Nº 
2022/1199362; RESOLVE:I – Conceder suprimento de fundos ao servidor 
HErBErt olÍMPio dE Brito, matricula: 5957084/2, ocupante do cargo 
de coordenador de Gestão administrativa, em exercício.ii – o valor do 
suprimento corresponde a: r$ 4.000,00 (Quatro mil reais), para atender 
as despesas de classificação: 339030 (Consumo) R$ 2.000,00339039 
(serviços Pessoa Jurídica) r$ r$ 2.000,00. a utilização do suprimento de 
fundos será no período de 60 (sessenta) dias após a data de recebimento, 
devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 15 dias após o 
período de aplicação.ordENador: aNdrEY cassio dE soUZa PiMENtEl.

Protocolo: 854503
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 576/2022-GGP/dPG de 19/09/2022. 
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 o Laudo Médico Nº 208268A/1, concluído 
por “Incapacidade Definitiva” para o trabalho; considerando Processo 
Administrativo Eletrônico nº 2022/999218; RESOLVE: AFASTAR, conforme 
laudo Médico Pericial nº 208268a/1, a defensora Pública HEliaNa dENisE 
da silva sENa, matrícula nº. 3085287, nos termos do artigo 81 e 83, 
da lei nº 5.810/1994, para efeito de formalização de aposentadoria por 
“Incapacidade Definitiva”, a contar de 14/09/2022.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará
 

Protocolo: 854596
Portaria Nº 565/2022/GGP/dPG, de 15/09/2022. 
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i e viii, da lei complementar nº 
054/2006 e art. 100 da Lei Complementar nº 80/1994; Considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 91/2014; considerando a Resolução 
CSDP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta 
no Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/1146137; RESOLVE: 
Art. 1º Revogar, com efeitos a contar de 07.09.2022, a gratificação de 
acumulação concedida à defensora Pública BiaNca dUartE BraNco 
cariBÉ, id. funcional 57231647, referente à 1ª defensoria Pública do 

Juizado Especial criminal de ananindeua (10% do vencimento-base), com 
a consequente exclusão de seu nome da Portaria nº 178/2022/GGP/dPG, 
de 20.04.2022. art. 2º revogar, com efeitos a contar de 01.09.2022, a 
gratificação de acumulação concedida à Defensora Pública THAIS COELHO 
dE vilHENa, id. funcional 57192989, referente à 1ª defensoria Pública 
de defesa da Mulher em situação de violência de Gênero de ananindeua 
(10% do vencimento-base), com a consequente exclusão de seu nome 
da Portaria nº 102/2022/GGP/dPG, de 07.03.2022. art. 3º conceder 
gratificação de acumulação à Defensora Pública BIANCA DUARTE BRANCO 
cariBÉ, conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a) PÚBLico 

(a)
MatrÍcULa

titULari-
dade/

desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

PerÍodo de
coNcessÃo

Bianca duarte 
Branco caribé 57231647

7ª defensoria 
Pública cível e 
de infância e 
Juventude de 
ananindeua

1ª
defensoria
Pública de
defesa da
Mulher em
situação de
violência de
Gênero de

ananindeua

10% do ven-
cimento-base, 
nos termos do 
art. 2º, inciso i 
da resolução do 
csdP nº 283, de 

16/11/2021.

01/09/2022 a 
19/12/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 854585
Portaria Nº 562/2022/GGP/dPG, de 14/09/2022. 
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i, viii da lei complementar no 
054/2006 e art.100 da Lei Complementar nº 80/1994; Considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 91/2014; considerando a Resolução 
CSDP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/1109384; RESOLVE: Conceder, 
Gratificação de Acumulação ao Defensor Público REINALDO MARTINS 
JÚNior, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

reinaldo Mar-
tins Júnior 57192842 2ª defensoria

Pública criminal

1ª defensoria
Pública
criminal

10% do
vencimento-ba-

se, nos
termos do art. 

2º, i da
resolução do 
csdP nº

283, de 
16/11/2021.

04/07/2022 a
07/08/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 854590
Portaria Nº 574/2022/GGP/dPG, de 15/09/2022. 
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8º, i e viii, da lei complementar nº 054/2006 
e art. 100 da Lei Complementar nº 80/1994; Considerando o disposto no 
art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei 
Complementar nº 91/2014; considerando a Resolução CSDP nº 283, de 16 
de novembro de 2021; onsiderando o que consta no Processo Administrativo 
Eletrônico nº 2022/1123291; RESOLVE: Art. 1º Revogar, com efeitos a 
contar de 29.08.2022, a gratificação de acumulação concedida ao Defensor 
Público caio favEro fErrEira, id. funcional nº 57234658, referente à 
5ª defensoria Pública de defesa em Execução Penal (5% do vencimento-
base), com a consequente exclusão de seu nome da Portaria nº 561/2022/
GGP/DPG, de 16.12.2021. Art. 2º Conceder gratificação de acumulação aos 
defensores Públicos aUGUsto sEiKi KoZU e fraNcisco NUNEs fErNaNdEs 
NEto, conforme discriminado na tabela abaixo:

deFeNsor 
(a) PÚBLico 

(a)
MatrÍcULa

titULari-
dade/

desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo

GratiFica-
ÇÃo

PerÍodo de
coNcessÃo

Augusto Seiki 
Kozu 55588702

3ª defensoria
Pública de
defesa em
Execução

Penal

Processos da
5ª defensoria

Pública do
Núcleo de
Execução

Penal

5% do venci-
mento-base, nos 
termos do art. 
3º, inciso ii da 
resolução do 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

29/08/2022 a 
19/12/2022
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francisco
Nunes

fernandes
Neto

55589619

10ª
defensoria
Pública do
Núcleo de
Execução

Penal

Processos da
4ª defensoria

Pública do
Núcleo de
Execução

Pena

5% do venci-
mento-base, nos 
termos do art. 
3º, inciso ii da 
resolução do 

csdP nº 283, de 
16/11/2021.

29/08/2022 a 
19/12/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
 

Protocolo: 854560
Portaria Nº 573/2022/GGP/dPG, de 15/09/2022. 
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8º, i e viii, da lei complementar nº 054/2006 
e art. 100 da Lei Complementar nº 80/1994; Considerando o disposto 
no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada 
pela Lei Complementar nº 91/2014; considerando a Resolução CSDP nº 
283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo 
Administrativo Eletrônico nº 2022/1115867; RESOLVE: REVOGAR, com 
efeitos a partir de 02.09.2022, a gratificação de acumulação concedida 
à defensora Pública MaYaNa Barros JorGE JoÃo, id. Nº 5931565, 
referente à 3ª defensoria Pública cível/criminal de Bragança (10% do 
vencimento-base) e 1ª defensoria Pública cível de capanema/3ª defensoria 
Pública cível/infância de capanema (20% do vencimento-base), com a 
consequente exclusão do seu nome da Portaria nº 406/2022/GGP/dPG, 
de 07 de julho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 854556
Portaria Nº 571/2022/GGP/dPG, de 15/09/2022. 
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, i, viii da lei complementar no 
054/2006 e art.100 da Lei Complementar nº 80/1994; Considerando o 
disposto no art. 46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 91/2014; considerando a Resolução 
CSDP nº 283, de 16 de novembro de 2021; considerando o que consta no 
Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/1162373; RESOLVE: Conceder, 
Gratificação de Acumulação ao Defensor Público BERNARDO BRITO DE 
MoraEs, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Bernardo Bri-
to de Moraes 5890159

10ª
defensoria
Pública da
fazenda

Pública de
atribuições

Gerais

11ª defen-
soria

Pública da
fazenda

Pública de
atribuições 
Gerais

10% do
vencimento-ba-

se, nos
termos do art. 

2º, i da
resolução do 
csdP nº

283, de 
16/11/2021.

16/11/2022 a
16/12/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 854552
Nº 564/2022/GGP/dPG, de 15/09/2022. Portaria o dEfENsor 
PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 8º, i, viii da lei complementar no 054/2006 e art.100 da 
Lei Complementar nº 80/1994; Considerando o disposto no art. 46, § 8º da 
lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei complementar 
nº 91/2014; considerando a Resolução CSDP nº 283, de 16 de novembro 
de 2021; considerando o que consta no Processo Administrativo Eletrônico 
nº 2022/1134936; RESOLVE: Conceder, Gratificação de Acumulação 
aos defensores Públicos iNGrid lEda NoroNHa MacEdo e rEiNaldo 
MartiNs JÚNior, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor 
(a)

PÚBLico 
(a)

MatrÍ-
cULa

titULaridade/ 
desiGNaÇÃo

acUMULa-
ÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

ingrid leda 
Noronha 
Macedo

57196155 5ª defensoria 
Pública criminal

6ª defensoria 
Pública cri-

minal

5% do
vencimento-ba-

se, nos
termos do art. 

4º da
resolução do 
csdP nº

283, de 
16/11/2021.

10/08/2022 a 
04/09/2022

reinaldo Mar-
tins Júnior 57192842 2ª defensoria

Pública criminal

6ª defensoria
Pública
criminal

5% do
vencimento-ba-

se, nos
termos do art. 

4º da
resolução do 
csdP nº

283, de 
16/11/2021.

10/08/2022 a 
04/09/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 854543
Portaria Nº 581/2022/GGP/dPG, de 19 de seteMBro de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8°, i e viii, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006; Considerando a PORTARIA Nº 11/2022/GAB/DPG, de 11 
de fevereiro de 2022, que criou força-tarefa a fim de atender ao projeto 
Cidadania no Cárcere; RESOLVE:
designar os defensores Públicos viNiciUs tolEdo aUGUsto, HiNdEM-
BUrGo raBEllo dE MoUra JUNior, JaNE tElvia dos saNtos aMoriM, 
adalGisa rocHa caMPos e GEorGE aUGUsto dE aGUiar soUsa, para 
atuarem nos mutirões de atendimento do projeto “cidadania no cárcere” a 
serem realizados no período de 19.09.2022 a 23.09.2022, no município de 
santarém/Pa, com prejuízo de suas atribuições ordinárias.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 854711

.

.

diÁria
.

Portaria 1758/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores rosa Maria dE liMa Bar-
ros, matrícula 57212331, cargo aUXiliar dE dEfENsoria PÚBlica, aN-
drEY NUNEs castro scHWaNKE, matrícula 1429442, cargo Motorista, 
objetivo cadastrar assiNatUra diGital Na solUtioN. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de 
caPaNEMa a BElÉM, período 12/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854883
Portaria 1759/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao servidor BiaNor aMaral, matrícula 
012250, cargo Motorista, objetivo coNdUZir o sErvidor. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de 
tUcUrUÍ a BElÉM, período 08/09/2022 a 09/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854885
Portaria 1761/2022-da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao 
servidor daNilo HENriQUE MartiNs, matrícula 57176622, cargo co-
ordENador do NÚclEo dE iNforMática, objetivo dar coNtiNUida-
dE ao ProcEsso dE iMPlaNtaÇÃo do sistEMa solar, BEM coMo a 
ParaMEtriZaÇÃo, validaÇÃo, rEaliZaÇÃo dE tEstEs E trEiNaMEN-
tos. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 13/09/2022, 14/09/2022, 
15/09/2022, 16/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854893
Portaria 1760/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora KassaNdra caMPos PiNto, 
matrícula 55589183, objetivo rEaliZar atENdiMENto JUrÍdico E tÉc-
Nico aos adolEscENtEs QUE EstÃo cUstodiados Na UasE ii ciJaM. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para des-
locar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 15/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854890
Portaria 1762/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores clEvErsoN NoNato Brito 
BarrEiros, matrícula 5324041, cargo sEcrEtário dE dirEtoria, JosE 
Maria dos saNtos lEitE, matrícula 57211801, cargo Motorista, obje-
tivo rEaliZar atENdiMENto JUrÍdico E tÉcNico aos adolEscENtEs 
QUE EstÃo cUstodiados Na UasE ii ciJaM. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
aNaNiNdEUa, período 15/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854902
Portaria 1757/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora aNdrEia MacEdo BarrEto, 
matrícula 5895996-1, objetivo visita E atENdiMENto a coMUNidadE 
local Para tratar soBrE acordo JUdicial. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a 
BENEvidEs, período 21/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854879
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Portaria 1756/2022- da,19/09/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) ao defensor fErNaNdo savariZ fErrari, 
matrícula 5957716, objetivo ParticiPaÇÃo JUrÍdica No ProJEto “Bal-
cÃo dE dirEitos”. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBas a Eldorado dos cara-
Jás, período 11/09/2022 a 16/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854875
Portaria 1755/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores tElMa fErrEira dE alcaN-
tara, matrícula 5898365/ 1, cargo sEcrEtária dE NÚclEo do iNtErior, 
aNdrEY NUNEs castro scHWaNKE, matrícula 1429442, cargo Motoris-
ta, objetivo orGaNiZar PaUta, aGENdaMENtos E oUtros ProcEdiMEN-
tos. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocarem-se de caPaNEMa a Nova tiMBotEUa, período 08/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854866
Portaria 1754/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor dioGo MarcEll silva NasciMEN-
to ElUaN, matrícula 57227857, objetivo visita iNstitUcioNal À PrEfEitUra 
Para ParcErias EM virtUdE  da iNstalaÇÃo da dEfENsoria No local. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNas a sÃo MiGUEl do GUaMá, período 06/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854862
Portaria 1752/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) aos 
servidores sHaiaNE silva dE frEitas, matrícula 5925179, cargo sE-
crEtária dE NÚclEo do iNtErior, roGErio silva da rocHa, ma-
trícula 0413063, cargo Motorista, objetivo rEaliZaÇÃo dE triaGEM, 
aGENdaMENto E orGaNiZaÇÃo dE arQUivos. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de altaMira 
a vitÓria do XiNGU, período 08/09/2022, 15/09/2022, 22/09/2022, 
29/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854840
Portaria 1751/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores valdEMi soarEs dE 
olivEira, matrícula 57213154, cargo Motorista, aNtoNio Marcio 
cardoso GoUvEa, matrícula 5720387-7, cargo assistENtE adMiNis-
trativo, objetivo aUXiliar o dEfENsor PÚBlico lEoNardo caBral 
JaciNto. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocarem-se de castaNHal a saNto aNtÔNio do taUá, período 
09/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854830
Portaria 1753/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
1/2 (MEia), diária(s) aos servidores NYcolE dos saNtos MacHado fa-
raco, matrícula 5955852, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, 
roGErio silva da rocHa, matrícula 0413063, cargo Motorista, obje-
tivo assEssorar E aUXiliar o dEfENsor PÚBlico JosE roGErio ro-
driGUEs MENEZEs Nos atENdiMENtos No crMv. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de altaMi-
ra a vitÓria do XiNGU, período 06/09/2022, 09/09/2022, 14/09/2022, 
21/09/2022, 26/09/2022, 30/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854851
Portaria 1749/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao servidor valdEMi soarEs dE olivEira, matrícula 57213154, 
cargo Motorista, objetivo coNdUZir dEfENsor PÚBlico. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de cas-
taNHal a saNto aNtÔNio do taUá, período 16/09/2022, 19/09/2022, 
23/09/2022, 26/09/2022, 30/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854807
Portaria 1750/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor lEoNardo caBral JaciNto, 
matrícula 5890175, objetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de casta-
NHal a saNto aNtÔNio do taUá, período 09/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854819
Portaria 1748/2022- da,19/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), di-
ária(s) ao defensor lEoNardo caBral JaciNto, matrícula 5890175, ob-
jetivo rEaliZar itiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocar-se de castaNHal a saNto aNtÔNio 
do taUá, período 16/09/2022, 19/09/2022, 23/09/2022, 26/09/2022, 
30/09/2022.
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 854799

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 575/2022-GGP-dPG, de 16 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 2022/993377. rEsolvE: 
iNtErroMPEr, a contar de 01/08/2022, o gozo de férias do defensor 
Público, WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA; Id. funcional: 54191077/ 
2, referente ao aquisitivo (2019/2020), concedida por meio da Portaria 
nº 262/22-GGP-DPG, de 27/05/2022; publicada no Doe nº 34.996, de 
06/06/2022; com gozo no período de 18/07/2022 a 16/08/2022– 30 dias. 
ficando os 15 (quinze) dias remanescentes da interrupção, para usufruto 
no intervalo de 09/01/2023 a 23/01/2023 – 15 dias.
MÔNica PalHEta fUrtado BElÉM dias
subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 854474

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso – decisÃo
toMada de PreÇos Nº 02/2021 dP/Pa
Processo nº 2021/403755
objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada dE ENGENHaria 
Para a coNstrUÇÃo da Nova sEdE da dEfENsoria PÚBlica no distri-
to de icoaraci - Belém/Pa.
a comissão Especial de licitação, atuando plenamente respaldada na le-
gislação e nas condições editalícias, na busca da defesa do interesse pú-
blico e no princípio da legalidade, com base nas informações trazidas pela 
equipe técnica no que se refere à análise do recurso e das contrarrazões 
apresentadas, entende pelo recebimento do recurso apresentado, por ser 
tempestivo, e, mantendo a decisão anterior, resolvemos indeferi-lo, dando 
iMProcEdÊNcia ao mesmo, momento em que mantemos a decisão pela 
iNaBilitaÇÃo da empresa tEXas coNstrUÇÕEs E saNEaMENto ltda 
EPP, por não ter comprovado todos os requisitos de habilitação, em des-
cumprimento especialmente ao item 12.5.3, letra m do Edital e 12.3, letra 
m do termo de referência.
E, ainda, restou claro o atendimento ao instrumento convocatório, aos 
Princípios da ampla defesa e contraditório e da Publicidade, bem como foi 
dada ampla transparência a todo o procedimento licitatório.
acrescenta-se, ainda, que as exigências editalícias são proporcionais à 
natureza e a complexidade da contratação almejada, assim como, está 
amplamente respaldada na legislação, na doutrina, na jurisprudência, nas 
regras e nos princípios gerais de direito.
Por fim, em respeito ao art. 109 da Lei de Licitações, bem como ao item 
17.2 do Edital, encaminhamos os autos a autoridade superior para delibe-
ração e decisão final.
dê-se ciência e publique-se.
Belém (Pa), 19 de setembro de 2022.
tássia de fátima do rego Pereira
Presidente da cEl

Protocolo: 854925

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 5º termo aditivo ao contrato nº. 060/2018/tJPa – Pre-
gão 054/2018/tJPa // objeto: prestação de serviços de webradiojornalis-
mo no site do triBUNal dE JUstiÇa do Pará (tJPa) com utilização de 
tecnologia de transmissão on-line e ao vivo, conteúdo de caráter jornalísti-
co e informacional sobre ações, atividades, projetos, decisões e eventos de 
interesse do tJPa e distribuição desse conteúdo para rádios de todo o ter-
ritório nacional, inclusive para a voz do Brasil, além de recursos de música 
na web // Empresa: aGÊNcia radioWEB df ProdUÇÃo JorNalÍstica 
sociEdadE siMPlEs, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 04.567.897/0001-
90 // objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, bem como o reajuste contratual no percentual de 10,12% 
// Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 02.131.1417.8986; 
02.131.1417.8632 / fonte de recursos: 0101 e 0118 / natureza de des-
pesa 339039 // valor: r$ 427.527,20 (quatrocentos e vinte e sete mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos) // data da assinatura: 
08/09/2022. // responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – se-
cretária de administração do tJPa //ordenador responsável: Miguel luci-
valdo alves santos – secretário de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 854633
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.

oUtras MatÉrias
.

 deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL – 2022
QUadro : atiVo

MÊs.....:JULHo/2022
r$ 1,00

regime cargo/função Qtde subsidio/ vencimento

vantagens Pecuniárias incidentes sobre vencimentos e salários

outras vantagens ** total
Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 28 992.942,16 134.116,07 124.117,75  278.022,85 1.495.885,83
Juiz de direito auxiliar de 3 

Entrancia 22 741.160,42 68.236,67 4.716,47  108.041,02 922.154,58

Juiz(a) de 1 Entrancia 59 1.763.456,36 271.492,55 4.256,61  286.435,44 2.325.640,96
Juiz(a) de 2 Entrancia 129 4.128.599,85 540.268,19 26.883,90  662.788,50 5.358.540,44
Juiz(a) de 3 Entrancia 91 3.065.709,01 337.993,22 132.061,16  502.283,38 4.036.116,44
Juiz(a) substituto(a) 48 1.429.007,74 165.653,14   305.012,87 1.899.673,75
Pretor(a) da capital 2 57.768,40 2.888,42 8.087,56  2.842,83 71.587,21

* total do rEGiME -> 379 12.178.643,94 1.520.648,26 300.123,45 0,00 2.145.426,89 16.109.599,21

rEG. JUridico ÚNico
NivEl sUPErior

analista Judiciario 1.355 7.357.457,35 7.085.005,76 3.638.234,58 56.114,46 636.178,80 18.655.512,34
Oficial de Justiça Avaliador 640 3.441.499,89 3.187.290,90 2.558.738,03 2.405.084,29 1.912.392,16 13.499.880,41

* total do rEGiME -> 1.995 10.798.957,24 10.272.296,66 6.196.972,61 2.461.198,75 2.548.570,96 32.155.392,75

rEG. JUridico ÚNico
NivEl MÉdio

 

auxiliar administrativo 2 9.010,61  33.130,70  2.055,37 44.196,68
auxiliar de secretaria 15 52.415,10 979,42 29.319,71  3.864,56 86.578,79
auxiliar de seguranca 121 519.449,60 114.616,37 475.627,02 360.698,69 202.990,81 1.673.382,49

auxiliar Judiciario 782 3.153.553,03 218.091,15 786.823,55 39.327,16 296.675,61 4.494.470,50
avaliador Judicial 1 1.535,15  1.264,96   2.800,11

depositario Publico 2 3.070,30  1.842,18   4.912,48
diretor de secretaria 6 30.834,78 4.624,78 10.642,94  2.857,62 48.960,12

Escrivao 2 3.056,26  1.849,02   4.905,28
Motorista 4 17.720,80 979,42 10.617,59   29.317,81

Oficial de Justica 35 138.594,40  159.113,25 97.015,80 116.089,05 510.812,50
* total do rEGiME -> 970 3.929.240,03 339.291,14 1.510.230,92 497.041,65 624.533,02 6.900.336,76

rEG. JUr. ÚNico
Niv.fUNdaMENtal atendente Judiciario 112 413.167,01 11.566,22 233.010,74 10.355,84 52.427,73 720.527,54

* total do rEGiME -> 112 413.167,01 11.566,22 233.010,74 10.355,84 52.427,73 720.527,54
rEQUisitado NivEl 

sUPErior analista Judiciario 30 89.978,11 108.373,23 199.395,19 8.166,27 15.387,08 409.425,12

* total do rEGiME -> 30 89.978,11 108.373,23 199.395,19 8.166,27 15.387,08 409.425,12

rEQUisitado NivEl 
MÉdio

auxiliar Judiciario 36 27.625,94 73.853,19 21.565,27 1.417,50 9.303,43 133.765,33
servico Militar lei 6500/02 133  11.550,00  321.445,27 6.644,40 339.639,67

 * total do rEGiME -> 169 27.625,94 85.403,19 21.565,27 322.862,77 15.947,83 473.405,00
rEQUisitado NivEl 

fUNdaMENtal atendente Judiciario 9 3.448,24 8.708,27 4.919,01 0,00 5.667,22 22.742,74

 * total do rEGiME -> 9 3.448,24 8.708,27 4.919,01 0,00 5.667,22 22.742,74

carGos coMissioNados 
NÍvEl sUPErior

cJs-1 23 68.971,10 136.417,69 47.249,56 0,00 5.626,33 258.264,68
cJs-2 311 1.071.773,11 1.704.441,08 219.950,19 9.502,58 209.599,92 3.215.266,88
cJs-3 414 2.021.960,45 3.004.144,76 1.165.333,19 34.878,87 299.783,68 6.526.100,95
cJs-4 116 596.711,78 1.217.043,04 354.127,26 0,00 133.458,72 2.301.340,80
cJs-5 13 76.114,03 163.397,22 52.405,72 0,00 13.664,52 305.581,49
cJs-6 156 1.027.972,48 1.710.886,54 549.674,55 0,00 117.928,56 3.406.462,13
cJs-7 3 22.786,32 52.162,02 40.677,75  11.819,55 117.839,33
cJs-8 10 74.399,18 167.656,03 55.157,99 11.841,20 6.656,87 305.022,00

* total do rEGiME -> 1.046 4.960.688,45 8.156.148,38 2.484.576,21 56.222,65 798.538,15 16.435.878,26
carGos coMissioNados 

NÍvEl MÉdio cJi 182 537.168,59 533.728,49 185.982,05 0,00 23.164,91 1.280.044,04

 * total do rEGiME -> 182 537.168,59 533.728,49 185.982,05 0,00 23.164,91 1.280.044,04

fUNcao Gratificada
fG-1 13 45.930,99 39.057,72 36.779,30 0,00 6.218,87 127.986,88
fG-2 77 360.010,26 445.694,97 280.089,96 13.638,48 49.891,22 1.149.324,89

* total do rEGiME -> 90 405.941,25 484.752,69 316.869,26 13.638,48 56.110,09 1.277.311,77

* total do QUadro -> 4.982 33.344.858,80 21.520.916,53 11.453.644,71 3.369.486,41 6.285.773,88 75.784.663,19
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QUadro: iNatiVo

regime  cargo/função Qtde  subsidio/ vencimento 
 vantagens Pecuniárias incidentes sobre vencimentos e salários 

 outras vantagens**  total 

 Gratificações  Pessoais  outras 

loMaN

desembargador(a) 32 1.134.791,04    43.605,64 1.178.396,68
Juiz auditor 1 33.689,11    2.057,64 35.746,75

Juiz(a) de 1 Entrancia 6 182.426,52    6.927,34 189.353,86
Juiz(a) de 2 Entrancia 22 628.075,75    29.765,14 657.840,89
Juiz(a) de 3 Entrancia 26 875.916,86    31.874,02 907.790,88

Juiz(a) togado 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02
Pretor interior vitalicio 4 115.536,80    3.086,46 118.623,26

Pretor(a) da capital 1 28.884,20     28.884,20
Pretor(a) do interior 7 202.189,40    11.235,60 213.425,00

 * total do rEGiME -> 108 3.454.718,71 0,00 0,00 0,00 141.079,31 3.595.798,02

rEG. JUridico ÚNico
NivEl sUPErior

 

analista Judiciario 149 2.880.739,96 48.685,63 787.750,27 0,00 101.941,67 3.461.452,98
ass. ch. da ass. organiz. 1 22.035,43     22.035,43

assessor de camara 2 39.440,88     39.440,88
assessor de Juiz 3 33.899,54     33.899,54

diretor de secretaria 2 28.113,02     28.113,02
Escrivão auditoria Militar        

Escrivão Judicial 5 80.927,32  9.598,10   90.525,42
Médico 2 34.765,09 2.544,97  5.413,10  42.723,16

Oficial Justiça Avaliador 50 792.868,96 21.054,91 24.176,56 168.297,71  991.537,51
sec. câmaras isoladas 3 108.009,32 38.301,53 63.194,66 0,00 1.056,96 107.443,62
sec. câmaras reunidas 1 37.302,16 12.767,15 13.354,70   35.462,22

secretario do tribunal r09/90        
taquigrafo Judiciario i 3 34.033,19     34.033,19
taquigrafo Judiciario ii 1 14.266,21 2.194,80    16.461,01

técnico assistente 2 26.421,69 0,00 3.316,59 0,00 0,00 29.738,28
técnico Especial i 1 15.603,90  2.400,60   18.004,50
técnico Especial ii 10 253.461,99 14.690,29 106.543,44 3.709,64 1.372,68 320.703,08
técnico Judiciário i 2 32.968,23  3.734,26   36.702,49
técnico Judiciário ii 11 267.708,50 23.741,69 112.141,46   367.124,60

 * total do rEGiME -> 248 4.702.565,39 163.980,97 1.126.210,64 177.420,45 104.371,31 5.675.400,93

rEG. JUridico ÚNico
NivEl MÉdio

 

agente de segurança 23 138.064,25  2.064,14   140.128,39
aux. administração i 1 5.203,18     5.203,18
aux. administração ii 5 40.217,02 5.976,68 7.337,86   53.531,56
aux. administrativo i 5 25.240,75  3.014,04   28.254,79

aux. administrativo iii 2 19.112,75  9.236,30   28.349,05
aux. de secretaria 7 33.637,67 0,00 838,64 0,00 0,00 34.476,31

aux. de serv. Médico i 1 6.166,73     6.166,73
aux. Judiciario 110 785.619,61 14.162,18 112.825,82 0,00 168.432,66 1.081.040,27

aux. Judiciario i 6 36.409,75  2.693,14   39.102,89
aux. Judiciario ii 8 51.309,92 1.610,67 7.594,79 1.966,01  62.481,39
aux. Judiciario iii 4 43.732,36 10.230,26 13.260,20   67.222,82
avaliador Judicial 1    1.212,00  1.212,00
contador do Juizo 1 2.456,24     2.456,24

diretor de secretaria 8 59.916,23 0,00 0,00 0,00 0,00 59.916,23
distribuidor 7 14.583,92   1.922,04  16.505,96
Escrevente 4 21.462,84 0,00 0,00 0,00 0,00 21.462,84

Escrevente Cart Não Ofic 1 2.577,07   201,39 153,52 2.931,98
Escrevente Cart Ofic 2 11.181,88     11.181,88

Escrivao Civel Cart Ofic 1 7.957,36     7.957,36
Escrivão do cível 5 20.166,61   53.503,40  73.670,01

Escrivão Judicial 1º Entr. 4 31.580,77     31.580,77
Escrivão Judicial 2º Entr. 1 8.753,10     8.753,10

of. reg. civil Nasc. obitos 2 4.030,87   1.630,94  5.661,81
of. reg. de casamento 1 2.675,40   365,28  3.040,68

Oficial de Justica 66 498.914,71 0,00 377,85 171.151,61 8.230,73 678.674,90
Programador de computador 1 11.273,54  7.678,48   18.952,02

tabeliao 7    18.508,52  18.508,52

tec contabilidade 2 26.023,58 6.653,03 11.374,70   44.051,31

 * total do rEGiME -> 286 1.908.268,11 38.632,82 178.295,96 250.461,19 176.816,91 2.552.474,99
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rEG. JUridico ÚNico
NivEl fUNdaMENtal 

ag. segurança Motorista 3 22.493,06 4.029,60 7.582,72   34.105,38
atendente Judiciario 79 406.414,03 0,00 5.338,77 0 0,00 411.752,80

atendente Judiciario i 4 15.620,91     15.620,91
atendente Judiciario ii 3 18.377,06 1.921,23    20.298,29
aux. serviços Gerais 5 20.208,20  97,38   20.305,58

aux. serviços Gerais i 6 23.877,98     23.877,98
aux. serviços Gerais ii 2 10.290,82   1.633  11.924,28
aux. serviços Gerais iii 1 7.022,41 1.637,35  364  9.023,61

 * total do rEGiME -> 103 524.304,47 7.588,18 13.018,87 1.997,31 0,00 546.908,83
 * total do QUadro -> 745 10.589.856,68 210.201,97 1.317.525,47 429.878,95 422.267,53 12.370.582,77

 * total GEral  -> 5.727 43.934.715,48 21.731.118,50 12.771.170,18 3.799.365,36 6.708.041,41 88.155.245,96
 **outras vantagens: férias, 13º salário, locomoção, Hora Extra, Plantão, Exercício anterior, etc.  

 ENcarGos sociais - PatroNal 
PrEvidÊNcia EstatUtária/Básica  fiNaNPrEv  fUNPrEv  rGPs/iNss total

- ativo 10.738.543,63 1.120.753,92 1.619.142,15 13.478.439,70
- inativo 1.635.718,79   1.635.718,79

- Pensionista 396.459,50   396.459,50
* total do QUadro -> 12.770.721,92 1.120.753,92 1.619.142,15 15.510.617,99

 deMoNstratiVo de reMUNeraÇÃo de PessoaL – 2022
QUadro : atiVo

MÊs.....:aGosto/2022
r$ 1,00

regime cargo/função Qtde subsidio/ vencimento
vantagens Pecuniárias incidentes sobre vencimentos e salários

outras vantagens ** total
Gratificações Pessoais outras

loMaN

desembargador(a) 28 992.942,16 133.323,47 124.117,75  422.766,28 1.639.914,47
Juiz de direito auxiliar de 3 

Entrancia 22 741.160,42 67.867,17 4.716,47  72.356,51 886.100,57

Juiz(a) de 1 Entrancia 57 1.733.051,94 267.798,63   190.737,53 2.191.588,10
Juiz(a) de 2 Entrancia 129 4.128.599,85 532.062,54 26.883,90  520.166,05 5.207.479,93
Juiz(a) de 3 Entrancia 91 3.065.709,01 362.830,55 132.061,16  564.721,01 4.123.652,22
Juiz(a) substituto(a) 71 2.143.511,61 173.484,62   249.699,90 2.566.696,13
Pretor(a) da capital 2 57.768,40 2.888,42 8.087,56  12.790,83 81.535,21

* total do rEGiME -> 400 12.862.743,39 1.540.255,40 295.866,84 0,00 2.033.238,11 16.696.966,63

rEG. JUridico ÚNico
NivEl sUPErior 

analista Judiciario 1.361 7.376.825,30 7.231.829,75 3.641.927,62 53.153,18 756.455,68 18.940.185,38
Oficial de Justiça Avaliador 641 3.437.257,93 3.186.519,10 2.573.191,57 2.402.114,95 1.912.403,05 13.506.271,50

 * total do rEGiME -> 2.002 10.814.083,23 10.418.348,85 6.215.119,19 2.455.268,13 2.668.858,73 32.446.456,88

rEG. JUridico ÚNico
NivEl MÉdio 

auxiliar administrativo 2 9.010,61  33.130,70   42.141,31
auxiliar de secretaria 15 52.415,10 1.369,42 29.494,43  2.184,40 85.463,35
auxiliar de seguranca 120 516.166,60 120.699,63 477.469,38 358.400,58 223.001,62 1.695.737,81

auxiliar Judiciario 782 3.158.810,41 376.057,74 808.336,79 39.339,33 252.706,98 4.635.251,25
avaliador Judicial 1 1.535,15  1.264,96   2.800,11

depositario Publico 1 1.535,15  921,09   2.456,24
diretor de secretaria 6 30.834,78 2.310,26 10.642,94   43.787,98

Escrivao 2 3.056,26  1.849,02   4.905,28
Motorista 4 17.752,85 2.441,99 10.857,20  4.407,16 35.459,20

Oficial de Justica 34 134.634,56  154.640,14 94.243,92 103.599,34 487.117,96
 * total do rEGiME -> 967 3.925.751,47 502.879,04 1.528.606,65 491.983,83 585.899,50 7.035.120,49

rEG. JUridico ÚNico
NivEl fUNdaMENtal atendente Judiciario 110 406.723,63 33.590,20 231.538,40 10.364,08 54.119,89 736.336,20

 * total do rEGiME -> 110 406.723,63 33.590,20 231.538,40 10.364,08 54.119,89 736.336,20
rEQUisitado

NivEl sUPErior analista Judiciario 29 89.978,11 108.107,90 199.395,19 8.166,27 57.378,59 451.151,30

 * total do rEGiME -> 29 89.978,11 108.107,90 199.395,19 8.166,27 57.378,59 451.151,30

rEQUisitado
NivEl MÉdio

auxiliar Judiciario 27 0,00 60.080,96 0,00 1.417,50 4.831,40 66.329,86
servico Militar lei 6500/02 130  11.550,00  319.014,36 15.095,96 345.660,32

 * total do rEGiME -> 157 0,00 71.630,96 0,00 320.431,86 19.927,36 411.990,18
rEQUisitado NivEl 

fUNdaMENtal atendente Judiciario 11 3.448,24 17.523,35 4.919,01 0,00 8.502,18 34.392,78

 * total do rEGiME -> 11 3.448,24 17.523,35 4.919,01 0,00 8.502,18 34.392,78

carGos coMissioNados
NÍvEl sUPErior

 

cJs-1 23 68.971,10 136.417,69 47.249,56 0,00 9.568,99 262.207,34
cJs-2 312 1.070.980,21 1.706.641,99 225.032,44 9.203,98 193.682,56 3.205.541,18
cJs-3 414 2.006.151,06 3.011.383,45 1.167.991,42 34.913,46 219.365,23 6.439.804,62
cJs-4 116 597.224,06 1.217.654,72 355.730,58 0,00 47.791,92 2.218.401,28
cJs-5 13 76.140,32 169.460,64 52.593,09 0,00 0,00 298.194,05
cJs-6 159 1.029.257,28 1.715.572,72 557.285,22 0,00 200.560,28 3.502.675,50
cJs-7 3 22.812,61 55.963,82 40.720,33   109.715,12
cJs-8 10 74.399,18 166.683,62 56.224,46 11.841,20 17.567,54 316.026,73

 * total do rEGiME -> 1.050 4.945.935,82 8.179.778,65 2.502.827,10 55.958,64 688.536,52 16.352.565,82
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carGos coMissioNados
NÍvEl MÉdio cJi 183 534.980,63 532.655,10 184.772,19 0,00 33.398,77 1.285.806,69

 * total do rEGiME -> 183 534.980,63 532.655,10 184.772,19 0,00 33.398,77 1.285.806,69

 fUNcao Gratificada 
fG-1 12 46.015,51 39.057,73 36.868,05 0,00 2.294,85 124.236,14
fG-2 77 362.749,89 462.684,75 282.246,48 13.645,63 44.762,58 1.166.089,33

 * total do rEGiME -> 89 408.765,40 501.742,48 319.114,53 13.645,63 47.057,43 1.290.325,47

 * total do QUadro -> 4.998 33.992.409,92 21.906.511,93 11.482.159,10 3.355.818,44 6.196.917,08 76.741.112,44

QUadro: iNatiVo

regime  cargo/função Qtde  subsidio/ vencimento 
 vantagens Pecuniárias incidentes sobre vencimentos e salários 

 outras vantagens**  total 

 Gratificações  Pessoais  outras 

loMaN

desembargador(a) 31 1.099.328,82    50.746,36 1.150.075,18

Juiz auditor 1 33.689,11    2.057,64 35.746,75

Juiz(a) de 1 Entrancia 7 216.726,48    11.080,90 227.807,38

Juiz(a) de 2 Entrancia 22 628.075,75    29.153,67 657.229,42

Juiz(a) de 3 Entrancia 26 875.916,86    27.849,53 903.766,39

Juiz(a) togado 1 33.689,11    3.368,91 37.058,02

Pretor interior vitalicio 4 115.536,80    3.086,46 118.623,26

Pretor(a) da capital 1 28.884,20     28.884,20

Pretor(a) do interior 7 202.189,40    11.235,60 213.425,00
 * total do rEGiME -> 108 3.453.556,45 0,00 0,00 0,00 147.737,63 3.601.294,08

rEG. JUridico ÚNico
NivEl sUPErior

 

analista Judiciario 148 2.868.889,27 48.685,63 785.483,52 0,00 373.633,05 3.719.026,92
ass. ch. da ass. organiz. 1 22.035,43     22.035,43

assessor de camara 2 39.440,88     39.440,88
assessor de Juiz 3 33.899,54     33.899,54

diretor de secretaria 2 28.113,02     28.113,02
Escrivão auditoria Militar        

Escrivão Judicial 5 80.927,32  9.598,10   90.525,42

Médico 2 34.765,09 2.544,97  5.413,10  42.723,16

Oficial Justiça Avaliador 50 792.868,96 21.054,91 24.176,56 168.297,71 41.352,74 1.032.890,25

sec. câmaras isoladas 3 108.009,32 38.301,53 63.194,66 0,00 528,48 106.915,14

sec. câmaras reunidas 1 37.302,16 12.767,15 13.354,70   35.462,22

taquigrafo Judiciario i        

taquigrafo Judiciario ii 3 34.033,19     34.033,19

técnico assistente 1 14.266,21 2.194,80    16.461,01

técnico Especial i 2 26.421,69 0,00 3.316,59 0,00 0,00 29.738,28

técnico Especial ii 1 15.603,90  2.400,60   18.004,50

técnico Judiciário i 10 253.461,99 14.690,29 106.543,44 3.709,64 686,34 320.016,74

técnico Judiciário ii 2 32.968,23  3.734,26   36.702,49

 * total do rEGiME -> 247 4.690.714,70 163.980,97 1.123.943,89 177.420,45 416.200,61 5.973.112,79
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rEG. JUridico ÚNico
NivEl MÉdio

 

agente de segurança 24 144.519,13  2.064,14   146.583,27
aux. administração i 1 5.203,18     5.203,18
aux. administração ii 5 40.217,02 5.976,68 7.337,86   53.531,56
aux. administrativo i 5 25.240,75  3.014,04   28.254,79

aux. administrativo iii 2 19.112,75  9.236,30   28.349,05
aux. de secretaria 7 33.637,67 0,00 838,64 0,00 44.946,96 79.423,27

aux. de serviço Médico i 1 6.166,73     6.166,73
aux. Judiciario 110 785.712,18 14.162,18 112.980,11 0,00 325.785,90 1.238.640,37

aux. Judiciario i 6 36.409,75  2.693,14   39.102,89
aux. Judiciario ii 8 51.309,92 1.610,67 7.594,79 1.966,01  62.481,39
aux. Judiciario iii 4 43.732,36 10.230,26 13.260,20   67.222,82
avaliador Judicial 1    1.212,00  1.212,00
contador do Juizo 1 2.456,24     2.456,24

diretor de secretaria 8 59.916,23 0,00 0,00 0,00 0,00 59.916,23
distribuidor 7 14.583,92   1.922,04  16.505,96
Escrevente 4 21.462,84 0,00 0,00 0,00 0,00 21.462,84

Escrevente Cart Não Ofic 1 2.577,07   201,39 153,52 2.931,98
Escrevente Cart Ofic 2 11.181,88     11.181,88

Escrivao Civel Cart Ofic 1 7.957,36     7.957,36
Escrivão do cível 5 20.166,61   53.503,40  73.670,01

Escrivão Judicial 1º Entr. 4 31.580,77     31.580,77
Escrivão Judicial 2º Entr. 1 8.753,10     8.753,10

of. reg. civil Nasc. obitos 2 4.030,87   1.630,94  5.661,81
of. reg. de casamento 1 2.675,40   365,28  3.040,68

Oficial de Justica 67 506.913,58 0,00 377,85 173.923,49 59.745,83 740.960,75
Programador de computador 1 11.273,54  7.678,48   18.952,02

tabeliao 7    18.508,52  18.508,52
tec contabilidade 2 26.023,58 6.653,03 11.374,70   44.051,31

 * total do rEGiME -> 288 1.922.814,43 38.632,82 178.450,25 253.233,07 430.632,21 2.823.762,78

rEG. JUridico ÚNico
NivEl fUNdaMENtal

ag. segurança Motorista 3 22.493,06 4.029,60 7.582,72   34.105,38
atendente Judiciario 79 406.414,03 0,00 5.338,77 0,00 141.547,28 553.300,08

atendente Judiciario i 4 15.620,91     15.620,91
atendente Judiciario ii 3 18.377,06 1.921,23    20.298,29

aux. serv. Gerais 5 20.208,20  97,38   20.305,58

aux. serv. Gerais i 6 23.877,98     23.877,98

aux. serv. Gerais ii 2 10.290,82   1.633,46  11.924,28

aux. serv. Gerais iii 1 7.022,41 1.637,35  363,85  9.023,61

 * total do rEGiME -> 103 524.304,47 7.588,18 13.018,87 1.997,31 141.547,28 688.456,11

 * total do QUadro -> 746 10.591.390,05 210.201,97 1.315.413,01 432.650,83 1.136.117,73 13.086.625,76

*totalGEral  -> 5.744 44.583.799,97 22.116.713,90 12.797.572,11 3.788.469,27 7.333.034,81 89.827.738,20

 **oUtras VaNtaGeNs: FÉrias, 13º saLÁrio, LocoMoÇÃo, Hora eXtra, PLaNtÃo, eXercÍcio aNterior, etc.  

eNcarGos sociais PatroNaL 

PrEvidÊNcia EstatUtária/Básica  fiNaNPrEv  fUNPrEv  rGPs/iNss total

  - ativo 10.741.438,07 1.242.559,57 1.597.498,87 13.581.496,51

  - inativo 1.634.862,06   1.634.862,06

  - Pensionista 381.513,71   381.513,71

 * total do QUadro -> 12.757.813,84 1.242.559,57 1.597.498,87 15.597.872,28

Protocolo: 853299
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triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 39.200, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, sYdNEY da 
silva salEs, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de con-
trole Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de Pessoal 
do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854708
Portaria Nº 39.199, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, GErsoN 
tacito PErEira dE sá, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
PrEsidENtE

Protocolo: 854707
Portaria Nº 39.197, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, fErNaNda 
do socorro lUcas BaNdEira, para exercer em caráter efetivo o cargo 
de auditor de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do 
Quadro de Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 
20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854704
Portaria Nº 39.198, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, italo silva 
daNtas, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de controle 
Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de Pessoal do 
tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854705
Portaria Nº 39.195, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, rENisE 
XaviEr tavarEs, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de 
controle Externo-Educacional-tcE-ct-608, do Quadro de Pessoal do tribu-
nal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854694
Portaria Nº 39.196, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, daNiEl 
fErrEira liMa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de 
controle Externo-fiscalização-tcE-ct-603-administração, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854701
Portaria Nº 39.208, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,

r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, tHais costa 
EstEvEs, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de controle 
Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de Pessoal do 
tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854740
Portaria Nº 39.209, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, aNdErsoN 
cardoso PaNtoJa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – administrativo/direito tcE-ct-607, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854742
Portaria Nº 39.210, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, allaN Go-
MEs MorEira, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de con-
trole Externo – administrativo/direito tcE-ct-607, do Quadro de Pessoal 
do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854743
editaL de coNVocaÇÃo dos aProVados Nº 034
coNcUrso PÚBLico Nº 001/2016 – ProViMeNto do QUadro de 
PessoaL do tce/Pa.
a Exmª sra. conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira, Presi-
dente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 8º, iv da lei complemen-
tar federal nº 173/2020, coNvoca os candidatos abaixo relacionados, 
aprovados no concurso Público acima referido, para se apresentar no dia 
23/09/2022, no horário de 09:00 às 13:00h, na secretaria de Gestão de 
Pessoas (tv. Quintino Bocaiúva, nº 1585. Bairro: Nazaré. Belém - Pa. cEP: 
66035-903), com a finalidade de habilitação para nomeação e posse:
carGo 1: aUditor dE coNtrolE EXtErNo – árEa: EdUcacioNal – 
BElÉM/Pa

Classificação Nome
3º renise Xavier tavares

carGo 7: aUditor dE coNtrolE EXtErNo – árEa: adMiNistrativa – 
EsPEcialidadE: dirEito – BElÉM/Pa

Classificação Nome
11º anderson cardoso Pantoja
12º allan Gomes Moreira

carGo 20: aUditor dE coNtrolE EXtErNo – árEa: fiscaliZaÇÃo – 
EsPEcialidadE: adMiNistraÇÃo – BElÉM/Pa

Classificação Nome
9º daniel ferreira lima

carGo 24: aUditor dE coNtrolE EXtErNo – árEa: fiscaliZaÇÃo – 
EsPEcialidadE: dirEito – BElÉM/Pa

Classificação Nome
55º fernanda do socorro lucas Bandeira
56º italo silva dantas
59º Gerson tacito Pereira de sa
60º sydney da silva sales
61º tuane de oliveira costa
62º tathiana Marcos Kallas
63º Erica da costa lins santos
64º Michelle sanches cunha Medina
65º antonio lemos da silva Neto
66º Pedro alves de Menezes Neto
67º filipe dias rocha
68º thais costa Esteves

2. No ato do comparecimento será disponibilizada relação de documentos 
a serem apresentados até o dia anterior à data da posse.
3. O candidato deverá apresentar perante a Junta Médica Oficial do Estado 
os seguintes exames e laudos:
a. Hemograma completo;
b. Glicemia em jejum;
c. Eletrocardiograma em repouso;
d. Laudo Médico de Avaliação Cardiológica;
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e. Laudo Médico de Avaliação Oftalmológica;
f. Laudo Médico de Avaliação Psiquiátrica;
também serão solicitados original e cópia do rG, cPf, foto 3x4 e ofício de 
encaminhamento do tcE/Pa.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará

Protocolo: 854749
Portaria Nº 39.207, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, filiPE dias 
rocHa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor de controle 
Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de Pessoal do 
tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854737
Portaria Nº 39.205, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, aNtoNio 
lEMos da silva NEto, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854732
Portaria Nº 39.206, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, PEdro alvEs 
dE MENEZEs NEto, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854734
Portaria Nº 39.202, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, tatHia-
Na Marcos Kallas, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854719
Portaria Nº 39.201, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com 
o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, tUaNE 
dE olivEira costa, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854715
Portaria Nº 39.204, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, MicHEllE 
saNcHEs cUNHa MEdiNa, para exercer em caráter efetivo o cargo de au-
ditor de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro 
de Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854729
Portaria Nº 39.203, de 19 de seteMBro de 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os termos da resolução nº 18.867, de 15-12-2016,
r E s o l v E:
NoMEar em virtude de aprovação em concurso público, de acordo com o 
parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do Estado do Pará, Erica da 
costa liNs saNtos, para exercer em caráter efetivo o cargo de auditor 
de controle Externo – fiscalização – tcE-ct-603 – direito, do Quadro de 
Pessoal do tribunal de contas do Estado do Pará, a partir de 20-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 854726

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 39.186, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 708/2022, de 01-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015964/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Maria dE fátiMa PiNto cardoso, agente au-
xiliar de serviços Gerais, matrícula nº 0100043, 02 (dois) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 18 a 19-08-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854598
Portaria Nº 39.187, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 709/2022, de 02-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015968/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora Natália NEvEs MoUra, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0100200, 02 (dois) dias de licença para tratamento de 
saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 31-08 
a 01-09-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854599
Portaria Nº 39.188, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 698/2022, de 30-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015938/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora lÚcia HElENa Bastos araNHa, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0100061, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 24-08 a 30-08-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854600
Portaria Nº 39.189, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 697/2022, de 30-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015937/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora aNdrEssa fraNco MartiNs, assessor de con-
selheiro substituto, matrícula nº 0100749, 05 (cinco) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 29-08 a 02-09-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854601
Portaria Nº 39.190, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 696/2022, de 30-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015934/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora alda Maria fErrEira corrEa MaciEl, assessor 
técnico de controle Externo, matrícula nº 0100216, 06 (seis) dias de licen-
ça em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da 
lei nº 5.810/94, no período de 11 a 16-08-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854603
Portaria Nº 39.191, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 695/2022, de 30-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015933/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora fraNciMarY dE soUZa alMEida, analista auxi-
liar de controle Externo, matrícula nº 0100326, 03 (três) dias de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no período de 24 a 26-08-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854605
Portaria Nº 39.192, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 701/2022, de 30-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015941/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JoÃo Batista ErvEdosa Bastos filHo, agen-
te auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100381, 04 (quatro) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 24 a 27-08-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854608
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Portaria Nº 39.194, de 16 de seteMBro de 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 707/2022, de 01-
09-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015956/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora aládia rita corrÊa PiNHEiro soBriNHo, as-
sessor administrativo, matrícula nº 0100952, 02 (dois) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 31-08 a 01-09-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854614
Portaria Nº 39.193, dE 16 dE sEtEMBro dE 2022.
a secretária de Gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 38.576/2022, e,
coNsidEraNdo os termos da licença Médica do tcE nº 705/2022, de 30-
08-2022, protocolizado sob o Expediente nº 015954/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor raiMUNdo sÉrGio dos saNtos MaGalHÃEs, 
Motorista, matrícula nº 0100322, 03 (três) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 10 
a 12-08-2022.

aLice cristiNa da costa LoUreiro
secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 854610

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Número: 14/2022.
objeto: contratação de empresa especializada, por meio de ata de regis-
tro de Preços, na prestação de solução corporativa de impressão,
digitalização e cópia – serviço de outsourcing de impressão – com locação 
de equipamentos, pelo período de 48  (quarenta e oito) meses
consecutivos, compreendendo o fornecimento de equipamentos novos, de 
primeiro uso e em linha de produção, incluindo o fornecimento
de todos os suprimentos necessários (toner, cilindro, revelador e papel), 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, administração dos
resíduos gerados e o suporte técnico à operação e administração do am-
biente de impressão, conforme definições, condições e especificações
estabelecidas no termo de referência.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br e do triBUNal
dE coNtas do Estado do Pará, www.tce.pa.gov.br.
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: larissa.ma-
fra@tcepa.tc.br, nos termos do item 12 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: larissa B. l. Mafra aires
local de abertura: site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 04 de outubro de 2022.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 04 de outubro de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 
04 de outubro de 2022.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do tcE/Pa.

Protocolo: 854128

.

.

oUtras MatÉrias
.

o tribunal Pleno do tribunal de contas do estado do Pará, em ses-
são ordinária de 27 de julho de 2022, tomou a seguinte decisão:
acÓrdÃo N.º 63.443
(Processo tc/507008/2016)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio sEPof n.º 023/2013 e 
termos aditivos.
responsável/interessado: JosÉ BarBosa dE faria e PrEfEitUra MUNi-
ciPal dE saNta Maria das BarrEiras
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. JosÉ BarBosa dE 
faria, ex-prefeito do município de santa Maria das Barreiras, no valor de 
r$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.444
(Processo tc/517253/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio BaNPará n.º 023/2007.
responsável/interessado: JosÉ carMiNati e siNdicato dos ProdUto-
rEs rUrais dE ParaGoMiNas
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. JosÉ carMiNati, 
ex-presidente do sindicato dos Produtores rurais de Paragominas, no valor 
de r$ 20.000,00 (vinte mil reais), dando-lhe plena quitação.

acÓrdÃo Nº. 63.445
(Processo tc/517311/2013)
assunto: tomada de contas relativa ao convênio BaNPará nº. 17/2007.
responsável/interessado: Ennio candotti e sociedade Brasileira para o 
Progresso da ciência.
relatora: conselheira Maria dE loUrdEs liMa dE olivEira.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c. o art. 60, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. ENNio caNdotti, 
Ex-Presidente da sociedade Brasileira para o Progresso da ciência, no valor 
de r$10.000,00 (dez mil reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 63.446
(Processo tc/504770/2018)
assunto:  aPosENtadoria
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso ii, da resolução/tcE-Pa nº 18.990, de 03 de abril de 2018 e art. 
290 do ritcE/Pa c/c o art. 485, iv, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o 
processo que trata do ato de aposentadoria consubstanciado na Portaria aP 
nº 1824, de 01/08/2013, em favor de Élcia dos saNtos liMa, no cargo 
de Professor classe i, Nível H, lotada na secretaria de Estado de Educação, 
em virtude do falecimento da interessada.
acÓrdÃo Nº. 63.447
(Processo tc/006742/2021)
assunto: PENsÃo EsPEcial
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão Especial consubstanciado 
no decreto nº 1511, de 28/04/2021, em favor de PatrÍcia fiGUEirEdo 
viEira, dependente do 3º sargento PM Wagner Martins de santa rosa.
acÓrdÃo Nº. 63.448
(Processo tc/519391/2018)
assunto: rEforMa
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na Portaria rE nº 0854, de 23/02/2018, em favor do cabo PM EriNaldo 
silva sodrÉ, lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar (altamira).
acÓrdÃo N.º 63.449
(Processos tc/506011/2017 e tc/516525/2017)
assunto: PENsÃo civil
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão abaixo identificados:
Processo tc/506011/2017: Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0120 de 07.01.2015 em favor de HElENa dE NaZarEtH GoMEs Maia, 
dependente do ex-segurado Olavo de Lyra Maia;
Processo tc/516525/2017: Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0051 de 05.01.2015 em favor de raiMUNdo da costa, dependente 
da ex-segurada ciria Pinheiro de andrade costa.
acÓrdÃo N.º 63.450
(Processo tc/005964/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JUNior
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. art. 35, da lei complementar n.º 081, 
de 26 de abril de 2012, deferir excepcionalmente o registro do ato de ad-
missão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
dE EdUcaÇÃo e aGda caMPos soUsa.
acÓrdÃo N.º 63.451
(Processos tc/000011/2022 e tc/012653/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
1- deferir os registros dos atos de admissão de servidores temporários, 
firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – RAIMUNDA 
rilZa lira da silva, JovaNi PiNHEiro alvEs, NaYaNE saBa castElo 
BraNco, EdivaN NaZarENo alvEs corrEa, WaGNEr sErrao BarBo-
sa, fraNcisco dE PaUla afoNso costa, daNiEl dE alMEida iGrE-
Ja, dioNE fErrEira rodriGUEs, Maria aUXiliadora MENdoNca dos 
saNtos, laUridilsoN dE JEsUs da silva, Maria JosE dos saNtos 
RAMOS e MICHEL BRUNO NASCIMENTO ALVES;
2- determinar que a secretaria de Estado de Educação, realize concurso 
público para provimento de cargos efetivos vagos, até o dia 31 de janeiro 
de 2024.
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acÓrdÃo N.º 63.452
(Processo tc/009732/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
1- Deferir o registro do ato de admissão de servidor temporário, firmado 
entre a sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo e PaUlo NaZarENo dE 
CASTRO ARAÚJO;
2- determinar que a secretaria de Estado de Educação, realize concurso 
público para provimento de cargos efetivos vagos, até o dia 31 de janeiro 
de 2024.
acÓrdÃo N.º 63.453
(Processos tc/509054/2019)
assunto: aPosENtadoria.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubs-
tanciado na Portaria aP nº. 3.312, de 16/10/2018, em favor de ivonilde 
leão Pereira, na função de enfermeira, lotado na secretaria de Estado de 
saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 63.454
(Processos tc/508284/2011, tc/509133/2017,
tc/514097/2017, tc/514814/2017 e tc/516514/2017)
assunto: PENsÃo civil
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira.
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos dos votos do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo tc/508284/2011 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n° 1126 de 01/07/2010, em favor de JEaNE saNtos costa e david saN-
TOS COSTA, dependentes do ex-segurado Antonio da Conceição Costa;
Processo tc/509133/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 1173 de 15/06/2015, em favor de aNtoNio dorNElas Brito, depen-
dente da ex-segurada Elzanira Ranieri Brito;
Processo tc/514097/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n° 0845 de 27/05/2013, em favor de Maria dE NaZarEtH MoNtEiro 
MARINHO, dependente do ex-segurado Francisco José Cavalcante Marinho;
Processo tc/514814/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n° 0046 de 02/01/2017, em favor de Maria dE fátiMa crUZ viaNa, de-
pendente do ex-segurado Lauro Martins Viana Filho e;
Processo tc/516514/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n° 0005 de 05/01/2015, em favor de roBsoN lUis alMEida daNtas, 
dependente da ex-segurada leila lucia lima cardoso.
acÓrdÃo Nº. 63.455
(Processos tc/501804/2012 e tc/512563/2018)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 4.º 
inciso i, da resolução n.º 18.990, de 03 de abril de 2018, e art. 290 do 
ritcE/Pa, c/c o art. 485, iv, do código de Processo civil, extinguir, sem 
resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os atos 
de Pensão abaixo identificados:
Processo tc/501804/2012: Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0073 de 02.01.2009 em favor de JoaNa dE JEsUs PiNHEiro fErrEi-
RA, dependente do ex-segurado Celso de Quadros Ferreira;
Processo tc/512563/2018: Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 0773 de 01.09.2017 em favor de Maria francinete veiga Pinto e Ka-
roliNa PiNto crUZ, dependente do ex-segurado fernando corrêa cruz.
acÓrdÃo Nº 63.456
(Processo tc/520818/2019)
assunto: rEforMa
requerentes: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado 
na Portaria nº 2013, de 06/06/2018, em favor de Mário lUÍs riBEiro 
da silva, na graduação de 2º sargento PM, pertencente ao efetivo do 4º 
Batalhão de Polícia Militar (Marabá).
acÓrdÃo N.º 63.457
(Processos tc/007998/2021, tc/009565/2022, tc/011664/2022,
tc/012655/2021, tc/013965/2021, tc/013974/2021 e tc/015635/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relatora: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012:

i - deferir os registro dos atos de admissão de servidores temporários 
firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO –  KILMEN LO-
PEs dE Barros, MaUrÍcio frEitas riBEiro, orildo riBEiro dos 
saNtos, Jairo lEitE BarBosa, roGÉrio MarGado BEZErra, EdiMar 
NasciMENto silva, JaNaiNa dE soUZa soUZa, EllivEltoN dE car-
valHo da cUNHa, rosilENE NasciMENto dE JEsUs, JUliENE PErEira 
dos saNtos, cHarlENE silva Maia, WEltoN silva lUcENa, tHoMaZ 
dE soUZa NiNo, alZENY florEs PErEira, caio cEsar soUZa rodri-
GUEs, saNdra rEGiNa rodriGUEs tEiXEira, GEraldo cEZariNo dos 
saNtos, isllEY dE alMEida soUZa, MarivEtE da silva tavarEs, aNa 
MadalENa da cUNHa MoUrÃo foNsEca, vaNda dE alMEida valE, dÉ-
Bora salviaNo PiNHEiro da silva, EliaNa BarBosa Barata, isaira 
raiMUNda dos saNtos faGUNdEs, ElNEr MENdEs BarBosa, EdilE-
NE Batista GoUvEa, sirlEi fraNcisca rEZENdE, lEaNdro dos rEis 
silva, JÂNio EdMoN soUZa da silva, WadsoN lEÔNcio olivEira do 
NasciMENto, JaKsoN silva da silva, WEsclEY costa da silva, fá-
Bio sarMENto BlaNdEs, dilMa costa dos saNtos, JoÃo PaNtoJa 
GoNÇalvEs NEto, fraNciNaldo olivEira araÚJo, clYcia KatriNa 
GoMEs BarBosa, Maria dE fátiMa alvEs GoNÇalvEs, ElZa cristiNa 
cardoso da silva, MUrilsoN Baia MoNtEiro, odilENE do socor-
ro vilHENa cardoso, JaNaiNa PiNHEiro GoNÇalvEs, NicE cardoso 
dos saNtos, WarlEs fErrEira do NasciMENto, liNdalva fErrEira 
costa, JoHN cHarlEs soUsa da silva, GissElE farias cardoso, 
fraNcisco MaUrÍcio dUartE dE olivEira, JosÉ WildE rocHa, fEr-
NaNda BloEMEr, raiMUNdo JosÉ loPEs, EliEldE da cUNHa vital, 
ElisEtE Maria siQUEira fErrEira, claUdiNÉia costa dos saNtos, 
JailMa PErEira MiraNda, flávio JosÉ NatÉrcio tardEllY BEZErra 
saNtos, JosÉ aNtÔNio MoarEs dE olivEira, saloMÃo dos saNtos 
cristo, EdiclÉia da frota PErEira, MarcElaNE aParEcida fErrEi-
ra, raQUEl caMPos dE soUZa, WalMira MacHado MoUra, GENiltoN 
soUsa dElGado, GEfErsoN dEaN dos saNtos NasciMENto e  isra-
ELLEN CRISTINA SOUZA ATAÍDE;
ii – determinar à sEdUc que promova concurso público para preenchi-
mento das vagas existentes em seu quadro funcional, até o dia 31 de 
janeiro de 2024.
acÓrdÃo N.º 63.458
(Processo tc/502936/2011)
assunto: Prestação de contas do convênio sEcUlt nº 025/2010
interessado/responsável:  lUiZ JarBas da silva e associaÇÃo cUltU-
ral EsPortiva E carNavalEsca MEU QUErido
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos artigos 
56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 
2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. lUiZ JarBas 
da silva, Presidente à época da associação cultural Esportiva e carna-
valesca Meu Querido, no valor de r$-6.000,00 (seis mil reais), e dar-lhe 
plena quitação.
acÓrdÃo N.º 63.459
(Processos tc/521837/2018)
assunto: aPosENtadoria.
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstancia-
do na Portaria aP nº. 2010, de 06/06/2018, em favor de Maria do socorro 
da silva soares, na função de Professor, classe Especial, Nível i, lotada na 
secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 63.460
(Processo tc/517517/2017)
assunto:  PENsÃo civil
requerente:  iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciada 
na Portaria Ps n.º 0114, de 02.01.2014, em favor de saNdra sUElY Pa-
raGUassU dos saNtos, raissa caroliNa saNtos da silva e ailtoN 
otávio liMa da silva JUNior, dependentes do ex-segurado ailton otá-
vio lima da silva.
acÓrdÃo Nº. 63.461
(Processo tc/517534/2018)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
 acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, in-
ciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciada na 
Portaria Ps n.º 1718, de 01.06.2018, em favor de Marcos aNtoNio MoU-
ra da silva, dependente da ex-segurada Nilza Maria sarmento da silva.
acÓrdÃo N.º 63.462
(Processo tc/006288/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
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1- deferir, de forma excepcional, os registros dos atos de admissão de ser-
vidores temporários, firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
caÇÃo - MaNoEl roNilsoN raMos dos saNtos, cHristiaN doUGlas 
farias saNtos, Maria irENildE do rosario saNtos, raYlaN rEis 
MACHADO e JEFFERSON NONATO ALVES;
2- determinar à secretaria de Estado de Educação, que se estruture para 
realização do concurso público até o prazo máximo de 31 de janeiro de 
2024.
acÓrdÃo N.º 63.463
(Processo tc/514053/2017)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciaria do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão ci-
vil consubstanciado na Portaria Ps nº 1164, de 08.04.2014, em favor de 
rosivaldo valENtE davi, dependente da ex-segurada Maria cecília de 
Brito davi.
acÓrdÃo N.º 63.464
(Processo tc/005184/2022)
assunto: PENsÃo EsPEcial
requerente: sEcrEtaria dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 191, 
§3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciada no decreto n. 2.211, de 07.03.2022, em favor de Jacia-
ra EsPÍrito saNto saNtaNa Brasil, GaBriEl saNtaNa Brasil GoU-
vÊa e caÍQUE saNtaNa Brasil GoUvÊa, na condição de dependentes do 
3º sargento PM Wilson Brasil Gouvêa.
acÓrdÃo N.º 63.465
(Processos tc/507031/2018 e tc/522341/2018)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizadora da decisão:  conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, § 3.º, do ritcE-Pa).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentado-
ria, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/507031/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1492, de 04.04.2012, em favor de Maria raMos da silva, no cargo 
de Professor classe Especial, Nível K, lotada na secretaria de Estado de 
Educação; e
Processo tc/522341/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1713, de 09.05.2018, em favor de sádia dE NaZarÉ NUNEs loU-
rEiro valENtE, no cargo de Professor classe Especial, Nível J, lotada na 
secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 63.466
(Processo tc/015628/2021)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: BaNco do Estado do Pará s/a
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão 
de Pessoal em favor de Marcos riBEiro dE alMEida, rafaEl silva do 
NasciMENto, Eraldo carNEiro iNácio, daNYEl JaNYo cUNHa Mar-
QUEs, MaX WalBEr torrEs dE liMa JÚNior, JÚlio cEsar da costa 
aMaral, larissa KariNE coÊlHo corrÊa, JÉssica castro raMalHo 
e  Elias tHoMaZ corrEia, aprovados em concurso público realizado pelo 
BaNco do Estado do Pará s/a.
acÓrdÃo N.º 63.467
(Processo tc/009603/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art. 
191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 081, de 26 de abril de 2012, deferir em caráter excepcional o registro 
do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA 
dE Estado dE EdUcaÇÃo e liliaNa liMa tEMBE.
acÓrdÃo N.º 63.468
(Processo tc/005976/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa

formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, §3º, do ritcE-Pa)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 081, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro 
do Ato de Admissão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA 
dE Estado dE EdUcaÇÃo e laUdEci PENHa BisPo.
acÓrdÃo N.º 62.469
(Processos TC/505764/2020; TC/506010/2020 e TC/520790/2011)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro 
(art.191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos abaixo discriminados:
Processo tc/505764/2020 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n. 2.246, de 26/08/2019, em favor de Maria cristiNa dE soUZa PalHE-
TA, dependente do ex-segurado Ubaldo de Oliveira Coelho;
Processo tc/506010/2020– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps n. 
2070, de 06/08/2019, em favor de EliNaMarta soUZa da crUZ, depen-
dente do ex-segurado Juraci César da Cruz;
Processo tc/520790/2011– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
0001, 02/01/2009, em favor de aNtoNio fErrEira viEira, dependente 
da ex-segurada
acÓrdÃo N.º 63.470
(Processo tc/517914/2017)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira 
JUNior (art.191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do 
ritcE/Pa, e art. 485, iv, do código de Processo civil, extinguir, sem re-
solução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o ato da 
Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps n.º 2633, de 26/09/2013, em 
favor de cláUdio JosÉ saNtos carvalHo, dependente da ex-segurada 
Nícia Maria rodrigues carvalho.
acÓrdÃo N.º 63.471
(Processos tc/512025/2017, tc/516412/2017 e tc/517470/2017)
assunto: PENsÃo civil
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira (art.191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos abaixo discriminados:
Processo tc/512025/2017 – Pensão cívil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 2591, de 01/12/2014, em favor de BENto dE soUsa fUrtado, de-
pendente da ex-segurada Reinalda de Sousa Furtado;
Processo tc/516412/2017– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps n.º 
0048, de 05/01/2015, em favor de coNcEiÇÃo dE Maria NoGUEira saN-
TOS, dependente do ex-segurado Raimundo Janivaldo da Paixão Santos;
Processo tc/517470/2017– Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 1019, de 02/05/2014, em favor de rosaliNa raMos sEGUNdo, de-
pendente do ex-segurado raimundo de souza segundo.
acÓrdÃo N.º 63.472
(Processo tc/522820/2011)
assunto: aPosENtadoria/rEtificaÇÃo
requerente: triBUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria nº 2241/2011-GP, de 16/08/2011, em favor 
de raiMUNdo daciEl PErEira da silva, no cargo de agente de segu-
rança - Motorista, lotado no tribunal de Justiça do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 63.473
(Processos tc/522261/2018, tc/522840/2018 e tc/522953/2018)
assunto: aPosENtadorias
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
relator: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentado-
ria, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/522261/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1742, de 10.05.2018, em favor de rUtH Maria dias fErrEira viNa-
GRE, no cargo de Médica, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
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Processo tc/522840/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1851, de 21.05.2018, em favor de iZaBEl cUNHa cordovil, no cargo 
de Professora Classe Especial, lotada na Secretaria de Estado de Educação; e
Processo tc/522953/2018: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1794, de 15.05.2018, em favor de lolita da crUZ E soUZa, no car-
go de Professora assistente, lotada na secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 63.474
(Processo tc/523231/2018)
assunto: aPosENtadoria
requerente: iNstitUto dE GEstÃo PrEvidENciária do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na Portaria aP nº 2053, de 11.06.2018, em favor de vEra 
lÚcia aMaral PiNotti, na função de Professor assistente Pa-a, lotada na 
secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 63.475
(Processos tc/005962/2022 e tc/009605/2022)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: sEcrEtaria dE Estado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira rosa EGÍdia crisPiNo calHEi-
ros loPEs (§3º do art.191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, deferir excepcionalmente os registros dos con-
tratos de admissão de servidor temporário firmados entre a SECRETARIA 
dE Estado dE EdUcaÇÃo – PEMPKWY JoNtaYKrorE e ZaNUi MartiNs 
liMa tEMBÉ.
acÓrdÃo N.º 63.476
(Processos tc/504003/2020 e tc/519879/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: cENtro dE PErÍcias ciENtÍficas rENato cHavEs
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Servidores Temporários firmados entre o CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFI-
cas rENato cHavEs – rodriGo carvalHo saNtos, aNGÊla olÍvia 
da silva costa, GlaidiNEis dias fErNaNdEs tavarEs, daNiEl saBBá 
fadUl, GUstavo MarQUEs cardoso, BrENda cláUdia soUsa dos 
saNtos, YUrE dE soUsa liMa, JoNEs fUrtado dE castro, JosÉ lUis 
GoMEs dE castro, otoNiEl dE castro silva, roBsoN rodriGUEs 
GalvÃo, WElisoN rodriGUEs dos saNtos, cÍcEro tiMÓtEo alvEs, 
clovEs alvEs dias, JosÉ BisPo dE Morais e Marcos aUrÉlio soUZa PirEs.
acÓrdÃo N.º 63.477
(Processos tc/503984/2020 e tc/512599/2020)
assunto: adMissÃo dE PEssoal
requerente: HosPital dE clÍNicas GasPar viaNa
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo saBiNo dE olivEira JU-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, o registro dos 
Atos de Admissão de Servidores Temporários firmado entre o HOSPITAL 
dE clÍNicas GasPar viaNa – vallEria adriaNa QUEiroZ liMa GalÚ-
cio, EdsoN roBErto silva sacraMENto, faBiaNo HENriQUE BraGa 
PEssoa, artUr dos saNtos Batista, MaNoEl dE PaiXÇo corrÊa fi-
lHo, NiNa PiNto MoNtEiro rocHa, lUiZ fEliPE cotta soarEs, lara 
orlaNdiNi aloNso, GEiZa diNiZ dE MaGalHÃEs, aliNE BarBosa dE 
MElo calaNdriNi.
rEsolUÇÃo Nº 19.440
(Processo nº tc/015820/2022)
dispõe sobre a autorização plenária para a celebração de acordo de coo-
peração técnica entre a associação dos Membros dos tribunais de contas 
do Brasil (atricon) e os tribunais de contas dos Estados do acre, amapá, 
amazonas, Maranhão, Mato Grosso, rondônia, roraima, tocantins e o tri-
bunal de contas dos Municípios do Pará, visando à realização de atividades 
coordenadas de capacitação, compartilhamento de dados e intercâmbio e 
cooperação técnico-científica.
o Plenário do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções constitucionais, legais e regimentais,
Considerando o que dispõe o art. 12, inciso II, alínea “b”, do RITCE;
considerando, ainda, a manifestação da Presidência, constante da ata nº 
5.845, desta data;
rEsolvE, unanimemente:
art. 1º fica autorizada a Presidência a celebrar acordo de cooperação téc-
nica com a associação dos Membros dos tribunais de contas do Brasil 
(atricon) e os tribunais de contas dos Estados do acre, amapá, amazo-
nas, Maranhão, Mato Grosso, rondônia, roraima, tocantins e o tribunal 
de contas dos Municípios do Estado do Pará, que tem por objeto viabilizar 
a atuação conjunta entre os tribunais de contas da amazônia legal para 

planejamento e execução de ações coordenadas de natureza fiscalizatória, 
projetos de capacitação e compartilhamento de dados, tecnologia e recur-
sos em temas ligados ao desenvolvimento sustentável da amazônia.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em sessão ordinária de 13 de se-
tembro de 2022.

Protocolo: 854343
instrumento substitutivo
Nota de Empenho da despesa: 2022NE01584
valor total: r$ 175.000,00
data de Emissão: 14/09/2022
objeto: aQUisicao dE MatErial PErMaNENtE, coNforME MEMoraN-
do Nº05/2022-caU, PrEGÃo Nº131/2021.
orçamento: Programa de trabalho: 01032145576280000
Natureza da despesa: 44905200
fonte do recurso: 0101000000
contratada: EsPirito saNto tEc. E sErvicos dE iNforMatica
cGc/Mf: 08319586-0001/63
Endereço: rUa viNtE Nº27 PvMto 03 vila Nova cidade: vila vElHa Uf: 
Es cEP: 29105145
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira

Protocolo: 854699

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 462/2022/MPc/Pa
o secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribui-
ções delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 24/08/2022,
coNsidEraNdo a resolução nº 08/2016, do colégio de Procuradores, que 
regulamenta a concessão de suprimento de fundos no âmbito do Ministé-
rio Público de contas do Estado do Pará, e
coNsidEraNdo a solicitação de suprimento de fundos feita pelo centro de 
Estudos e aperfeiçoamento funcional (Protocolo PaE nº 2022/1181710), 
as informações apresentadas pelo dfiN e tudo o mais que consta dos autos,
rEsolvE:
art. 1º coNcEdEr ao servidor roGÉrio coUto fEliPE, matrícula 999321, 
cPf nº 292.248.882-91, ocupante do cargo efetivo de assessor técnico, 
sUPriMENto dE fUNdos no valor total de r$ 7.000,00 (sete mil reais) 
para utilização no presente exercício financeiro, no período de 90 (noven-
ta) dias a contar da data da autenticação da ordem bancária, com presta-
ção de contas no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar do 1º (primeiro) 
dia útil subsequente ao término do período de aplicação.
art. 2º as naturezas de despesas e valores referentes às mesmas estão 
discriminadas a seguir:
37101 01.032.1493.8515.0000 0101 33903000 – r$ 2.000,00 (Material 
de consumo)
37101 01.032.1493.8515.0000 0101 33903300 – r$ 2.000,00 (Passagens 
e locomoções)
37101 01.032.1493.8515.0000 0101  33903600 – r$ 1.000,00 (serviço 
terceiro Pessoa física)
37101 01.032.1493.8515.0000  0101  33903900 – r$ 2.000,00 (serviço 
terceiro Pessoa Jurídica)
Belém-Pa, 15 de setembro de 2022.

caio aNdersoN da siLVa daNtas
sEcrEtário do MPc/Pa

Protocolo: 854451

.

.

oUtras MatÉrias
.

resolução n. 22/2022 – MPc/Pa – colégio
aprova o Enunciado Ministerial n. 008.
o colégio de Procuradores de contas, órgão de administração superior do 
Ministério Público de Contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos da resolução n. 03/2016, de 06 de maio de 
2016, deste colégio de Procuradores de contas, a qual institui e regula-
menta a formulação e aprovação de Enunciados Ministeriais no âmbito do MPC/PA;
coNsidEraNdo a Proposta de Enunciado Ministerial apresentada pelo 
Procurador de Contas Stephenson Oliveira Victer (PAE n. 2022/1095269);
coNsidEraNdo as deliberações tomadas na 14ª reunião deste colégio 
ocorrida no dia 13 de setembro de 2022;
rEsolvE:
art. 1º aprovar, por unanimidade, o Enunciado Ministerial n. 008 com a 
seguinte redação: “Na atribuição da responsabilização solidária prevista no 
art. 2º da resolução tcE/Pa n. 13.989/1995, o Ministério Público de con-
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tas levará em consideração o marco temporal estabelecido pelo acordão 
tcE/Pa n. 58.511, de 12/02/2019, sem prejuízo de pugnar pela expedição 
de determinação aos órgãos concedentes para que se adequem em situ-
ações futuras, sob pena de irremediável incursão na hipótese normativa 
da corte”.
art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de setembro de 2022.
Patrick Bezerra Mesquita
ProcUrador-GEral dE coNtas
stephenson oliveira victer
sUBProcUrador-GEral dE coNtas
deíla Barbosa Maia
corrEGEdora-GEral
stanley Botti fernandes
oUvidor
silaine Karine vendramin
ProcUradora dE coNtas
felipe rosa cruz
ProcUrador dE coNtas
Guilherme da costa sperry
ProcUrador dE coNtas
danielle fátima Pereira da costa
ProcUradora dE coNtas

Protocolo: 854637

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

errata
.

errata eM eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
No número de publicação: doE nº 35.111 de 12/09//2022
(Protocolo nº 850578)
Nº da ata de registro de Preços: 029/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 035/2022-MP/Pa
oNde se LÊ:
vigência: 12/09/2022 a 11/09/2023
 Leia-se:
vigência: 12/09/2022 a 12/09/2023
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 854584
errata eM eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
No número de publicação: doE nº 35.111 de 12/09//2022 
(Protocolo nº 850659)
Nº da ata de registro de Preços: 032/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 035/2022-MP/Pa
oNde se LÊ:
vigência: 12/09/2022 a 11/09/2023
 Leia-se:
vigência: 12/09/2022 a 12/09/2023
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 854587
errata eM eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
No número de publicação: doE nº 35.111 de 12/09//2022 
(Protocolo nº 850631)
Nº da ata de registro de Preços: 035/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 035/2022-MP/Pa
oNde se LÊ:
vigência: 12/09/2022 a 11/09/2023
 Leia-se:
vigência: 12/09/2022 a 12/09/2023
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 854589
errata eM eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
No número de publicação: doE nº 35.111 de 12/09//2022 
(Protocolo nº 850713)
Nº da ata de registro de Preços: 037/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 035/2022-MP/Pa
oNde se LÊ:
vigência: 12/09/2022 a 11/09/2023
 Leia-se:
vigência: 12/09/2022 a 12/09/2023
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 854581
errata eM eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
No número de publicação: doE nº 35.111 de 12/09//2022 
(Protocolo nº 850567)
Nº da ata de registro de Preços: 027/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 035/2022-MP/Pa
oNde se LÊ:
vigência: 12/09/2022 a 11/09/2023

 Leia-se:
vigência: 12/09/2022 a 12/09/2023
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 854582

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 5250/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142596/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado
MatrÍcUla: 999.523
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa, redenção/Pa, conceição do araguaia/Pa, rio 
Maria/Pa, tucumã/Pa,
PErÍodo(s): 20/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do Contrato 
nº 084/2022- MP/Pa, referente à execução de reforma da PJ de redenção/
PA, bem como vistoria técnica na residência oficial do MPPA no município 
de rio Maria/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5251/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142829/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcos roBErto siQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-iv
MatrÍcUla: 999.341
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Bonito/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor George amilton Gonçalves da silva até a PJ de Bonito/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5252/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142496/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo JorGE liMa caldas
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de santana do araguaia
MatrÍcUla: 999.2696
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: santana do araguaia - Pa
dEstiNo(s): redenção/Pa
PErÍodo(s): 15/09/2022 - 16/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5253/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142194/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JEsUs
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da Lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
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oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Jacundá/Pa, são Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 04/09/2022 - 06/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5254/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142716/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl trEvisaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MatrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dEstiNo(s): santarém/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 29/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5256/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141854/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio soUZa dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MatrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Paragominas/Pa
PErÍodo(s): 13/09/2022 - 14/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica para 
recebimento de serviços executados referente a ordem de serviço nº 35.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5257/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142440/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da silva PaEs
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos GErais - aoG-B-i
MatrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): altamira/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 17/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção paisagística nas áreas verdes da PJ de altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5258/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142735/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allaN rodriGo dias MEsQUita
carGo/fUNÇÃo: assEssor dE ProMotoria dE JUstiÇa dE sEGUNda 
ENtrÂNcia
MatrÍcUla: 999.2289
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: vigia - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)

fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5259/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142613/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE raiMUNdo silva vascoNcElos
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.118
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): limoeiro do ajuru/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wagner da silva santos até a PJ de limoeiro do ajuru/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5260/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142877/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE iltoN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de tailândia
MatrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: tailândia - Pa
dEstiNo(s): Belém/Pa, altamira/Pa, Brasil Novo/Pa
PErÍodo(s): 25/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Brasil Novo/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5261/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142868/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE dE MENdoNca rocHa
carGo/fUNÇÃo: 11o Procurador de Justiça cível
MatrÍcUla: 800.134
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Brasília/df
PErÍodo(s): 20/09/2022 - 22/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como representante do PGJ, 
da reunião ordinária do cNPG, a ser realizada no dia 21/09/2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5263/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142577/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cid tENorio dE soUZa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.2034
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: santarém - Pa
dEstiNo(s): oriximiná/Pa
PErÍodo(s): 18/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
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preventiva e corretiva de computadores da PJ de oriximiná/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5264/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141624/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGElica costa MacHado liMa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - assistENtE social - atc-a-i
MatrÍcUla: 999.3492
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): são João de Pirabas/Pa
PErÍodo(s): 08/09/2022 - 08/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo social 
com elaboração de relatório técnico
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5265/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142138/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffsoN lEMos tortola
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial do iNtErior
MatrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): são domingos do araguaia/Pa, vila santa fé/Pa
PErÍodo(s): 20/09/2022 - 20/09/2022, 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5266/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142838/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE GUilHErME da rocHa loBato
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-v
MatrÍcUla: 999.559
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa, tucumã/Pa
PErÍodo(s): 16/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir o servidor crispim ribeiro de almeida filho até as PJ´s de Marabá e 
tucumã/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5267/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142834/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EvaNdro JosE PErEs PErEira
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): tomé-açu/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - con-
duzir o servidor raimundo de souza Mendonça filho até o município de 
tomé-açú/Pa

ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5268/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141375/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElsoN NasciMENto dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-ii
MatrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(s): 16/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 19/09/2022, 
26/09/2022 - 26/09/2022, 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de são Miguel do Guamá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5269/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142790/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErto tElEs da costa foNsEca
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Magalhães Barata/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor antonio carlos araujo Pires até a PJ de Magalhães Barata/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5270/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142737/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odalEia do socorro MaGNo da Poca
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-i
MatrÍcUla: 999.3480
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Barcarena - Pa
dEstiNo(s): abaetetuba/Pa
PERÍODO(S): 04/07/2022 - 04/07/2022; 05/07/2022 - 05/07/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
da Oficina de Pré-correição “Dinamizando a Orientação Funcional”, evento 
será realizado no município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5271/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141668/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: tHaYNara KariNE sarMENto BotElHo
carGo/fUNÇÃo: assEssor dE ProMotoria dE JUstiÇa dE PriMEira ENtr
MatrÍcUla: 999.2679
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: santo antônio do tauá - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste i
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ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5272/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142647/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE MarcUs foNsEca toUriNHo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público 
e da Moralidade administrativa de Belém
MatrÍcUla: 999.820
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): ourém/Pa, santa luzia do Pará/Pa, salinópolis/Pa, são do-
mingos do capim/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-Geral de Justiça, do programa de visitas às Promotorias de 
Justiça integrantes à região administrativa Nordeste ii e da inauguração 
da nova PJ de são domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5273/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142748/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlaUtoN rodriGo dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3320
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da Lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, tucumã/Pa, são félix do Xingu/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5274/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140273/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liNa Kassia aZEvEdo JUsto
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3388
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da Lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: santarém - Pa
dEstiNo(s): oriximiná/Pa
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5275/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142876/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo rosa dE soUZa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-iv
MatrÍcUla: 999.2136
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): soure/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 22/09/2022

QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5276/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141396/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo PirEs da silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MatrÍcUla: 999.3468
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da Lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Bragança/Pa
PErÍodo(s): 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5277/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142853/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica cristiNa GoNcalvEs MElo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de santo antônio do tauá
MatrÍcUla: 999.1679
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: santo antônio do tauá - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 03/08/2022 - 03/08/2022, 08/08/2022 - 08/08/2022, 
10/08/2022 - 10/08/2022, 17/08/2022 - 17/08/2022, 22/08/2022 - 
22/08/2022, 24/08/2022 - 24/08/2022, 29/08/2022 - 29/08/2022, 
31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5278/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143255/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda silva PiMENtEl
carGo/fUNÇÃo: subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MatrÍcUla: 601.985
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, augusto corrêa/Pa, Bragança/Pa, capanema/Pa, santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova timboteua/Pa, são João de Pirabas/Pa, sali-
nópolis/Pa, Bonito/Pa, santa Maria do Pará/Pa, são domingos do capim/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comi-
tiva da Procuradoria-Geral de Justiça, da visita à região administrativa 
Nordeste ii.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5283/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142653/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENata valEria PiNto cardoso
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
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MatrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dEstiNo(s): senador José Porfírio/Pa
PErÍodo(s): 08/09/2022 - 09/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5284/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142956/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENNa MENdEs PacHEco
carGo/fUNÇÃo: aNalista JUridico - atE-a-iv
MatrÍcUla: 999.1944
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião acerca da temá-
tica do combate aos impactos e uso indiscriminado de agrotóxico, que irá 
ocorrer no município de rondon do Pará, nos dias 28 e 29 de setembro de 2022.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 854418
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 04 de 
março de 2022
Portaria Nº 0697/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 108162/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBosa dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PsicoloGo - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.878
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): Xinguara/Pa
PErÍodo(s): 04/04/2022 - 06/04/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo psicos-
social com emissão de relatório, para apurar suposto caso de vulnerabilida-
de de pessoa com problemas de saúde mental naquele município.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos . BElÉM/Pa , 21 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 26 de abril de 2022
Portaria Nº 1804/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117107/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUEs siQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MatrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Maracanã/Pa
PErÍodo(s): 18/04/2022 - 19/04/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de Missão
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa , 13 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 13 de maio de 2022
Portaria Nº 1917/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:

coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 117348/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carlos alBErto foNsEca loPEs
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MatrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Maracanã/Pa
PErÍodo(s): 18/04/2022 - 19/04/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de Missão.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 20 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 14 de junho de 2022
Portaria Nº 2403/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120100/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dEisE Maria aNdradE viaNa liNdolfo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-iii
MatrÍcUla: 999.1138
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): Maracanã/Pa
PErÍodo(s): 04/05/2022 - 04/05/2022, 05/05/2022 - 05/05/2022, 
10/05/2022 - 10/05/2022, 13/05/2022 - 13/05/2022, 17/05/2022 - 
17/05/2022, 18/05/2022 - 18/05/2022, 24/05/2022 - 24/05/2022, 
25/05/2022 - 25/05/2022, 30/05/2022 - 30/05/2022, 31/05/2022 - 
31/05/2022
QUaNtidadE dE diárias: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Maracanã/Pa.
ordenador(a) da despesa: UBiraGilda silva PiMENtEl, EM EXErcicio
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa , 12 de maio de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 25 de agosto de 2022
Portaria Nº 4534/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138551/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dioNivaldo riBEiro da silva
carGo/fUNÇÃo: oficial dE sErvicos aUXiliarEs - aoa-B-iv
MatrÍcUla: 999.1010
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dEstiNo(s): Moraes de almeida/Pa
PErÍodo(s): 31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 25 de agosto de 2022
Portaria Nº 4535/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138631/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElciMar BarBosa dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PsicoloGo - atc-B-iv
MatrÍcUla: 999.878
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 30/08/2022 - 30/08/2022 , 31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: visita e inspeção em abrigo
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 17 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 30 de agosto de 2022
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Portaria Nº 4621/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138731/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU saNtos silva
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dEstiNo(s): floresta do araguaia/Pa, conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(s): 30/08/2022 - 30/08/2022, 31/08/2022 - 31/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos santos até os municípios de floresta do 
araguaia e conceição do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 19 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 30 de agosto de 2022
Portaria Nº 4734/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 139095/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUEs lEMos
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): são João da Ponta/Pa
PErÍodo(s): 01/09/2022 - 01/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor franciorlis freitas viana até o município de são João da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 26 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5080/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141150/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNcisco viEira dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos dE MaNUtENcao - aos-B-i
MatrÍcUla: 999.1231
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): santa luzia do Pará/Pa, são João de Pirabas/Pa, salinópolis/
Pa, são Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(s): 05/09/2022 - 06/09/2022, 08/09/2022 - 09/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviço de ma-
nutenção e fixação do equipamento de informática nos locais onde não 
possui rack
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 08 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5181/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141967/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo BEcKEMBaUEr saNcHEs daMascENo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Moju
MatrÍcUla: 999.1462
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Moju - Pa
dEstiNo(s): Baião/Pa
PErÍodo(s): 18/09/2022 - 22/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Portaria Nº 5182/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142112/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: viviaNY dE PaUla BEZErra alvEs
carGo/fUNÇÃo: assEssor dE ProMotoria dE JUstiÇa dE sEGUNda ENtrÂ
MatrÍcUla: 999.2310
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: igarapé-açu - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 13 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5203/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140740/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEorGE aMiltoN GoNcalvEs da silva
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos dE MaNUtENcao - aos-B-iv
MatrÍcUla: 999.1042
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Bonito/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção de engenharia e instalações elétricas na PJ de Bonito/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5204/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142180/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN farias
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado dE aPoio tEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXtraJUdicial
MatrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Parauapebas/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 21/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica em 
um abrigo de animais domésticos no município de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5205/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142408/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE orlaNdo sENa do rosario
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reuniões relativas ao fórum 
Estadual de agrotóxicos, bem como realizar vistoria técnica na antiga área 
de lixão e construção do aterro sanitário do município de rondon do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
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Portaria Nº 5206/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142560/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: soraia MarriBa soarEs KNEZ
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZ aPoio tEc-oPEr JUd E EXtraJUd
MatrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa, rondon do Pará/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reuniões relativas ao fórum 
Estadual de agrotóxicos, bem como realizar vistoria técnica na antiga área 
de lixão e construção do aterro sanitário do município de rondon do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5207/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142412/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEvEdo BotElHo
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii MatrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): santarém/Pa, oriximiná/Pa, terra santa/Pa
PErÍodo(s): 03/10/2022 - 08/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5208/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142641/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro rENaN caJado Brasil
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de alenquer
MatrÍcUla: 999.2322
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: alenquer - Pa
dEstiNo(s): curuá/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão no termo Judiciário de curuá/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5209/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142668/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MatrÍcUla: 999.452
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Marabá/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dora do centro de apoio operacional cível, Processual e do cidadão, de 
reunião acerca da temática do combate aos impactos e uso indiscriminado 
de agrotóxico no município de rondon do Pará, a ser realizada nos dias 28 
e 29/09/2022
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Portaria Nº 5210/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142645/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE iltoN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de tailândia
MatrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: tailândia - Pa
dEstiNo(s): Belém/Pa, canaã dos carajás/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(s): 20/09/2022 - 22/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: tribunal do Júri - Participar de sessão do tribunal do Júri na 
comarca de canaã dos carajás/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5211/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142651/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE iltoN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de tailândia
MatrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: tailândia - Pa
dEstiNo(s): Belém/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 19/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião ordinária do Gru-
po de trabalho do Júri, a ser realizada em Belém/Pa, no dia 19/09/2022
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5212/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142667/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZEs dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MatrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ourém/
Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, santa luzia do Pará/Pa, 
Peixe-Boi/Pa, Nova timboteua/Pa, são João de Pirabas/Pa, salinópolis/Pa, 
Bonito/Pa, santa Maria do Pará/Pa, são domingos do capim/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da Procuradoria-Geral de Justiça, da visita à região administrativa Nordes-
te ii e inauguração da nova PJ de são domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5213/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando de 
suas atribuições legais,
 r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 4373/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 22/08/2022, protocolo 133749/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: PaUlo sErGio rodriGUEs liMa
carGo/fUNÇÃo: tEc. a. sist. - sUP. a BaNco dE dados - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.1134
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): João Pessoa/PB
PErÍodo(s): 23/06/2022 - 24/06/2022
PErÍodo(s): 24/08/2022 - 27/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Hackathon Pandora”
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
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ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5214/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando de 
suas atribuições legais,
 r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 3037/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 21/06/2022, protocolo 127575/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: GaBriEla KNEBEl BraZEiro facUNdEs
carGo/fUNÇÃo: assEssor dE ProMotoria dE JUstiÇa dE sEGUNda 
ENtrÂ
MatrÍcUla: 999.3073
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dEstiNo(s): redenção/Pa
PErÍodo(s): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Projeto: dinamizando a orientação funcional” a ser realizada nos dias 
20 e 21 de junho de 2022, em redenção/Pa
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5215/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando de 
suas atribuições legais,
r E s o l v E:
torNar sEM EfEito a Portaria nº 3179/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 22/06/2022, protocolo 128190/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: laUro fraNcisco da silva frEitas JUNior
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional de defesa 
do Patrimônio Público e de combate à sonegação fiscal (caodPP)
MatrÍcUla: 999.836
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Porto alegre/rs
PErÍodo(s): 09/08/2022 - 13/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Xv congresso Estadual do Ministério Público do rio Grande do sul”, a 
ser realizado no período de 10 a 13 de agosto de 2022, em Porto alegre/rs
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5216/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142419/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraEs da costa
carGo/fUNÇÃo: dirEtor dE dEPartaMENto
MatrÍcUla: 999.210
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova timboteua/Pa, são João de Pirabas/Pa, sali-
nópolis/Pa, Bonito/Pa, santa Maria do Pará/Pa, são domingos do capim/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a administra-
ção superior em reuniões e levantamentos de demandas no Programa de 
visitas às Promotorias de Justiça da região administrativa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5217/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142094/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carlos alvEs da silva
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 14/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção nos 
computadores e troca de equipamento de rede nas PJ´s de Breu Branco 
e tucuruí/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior

dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5218/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142101/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE alvEs rEis
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE sErvicos dE MaNUtENcao - aos-B-iii
MatrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): tucuruí/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 14/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar reparo e auxiliar 
o técnico de informática na instalação dos equipamentos e cabeamento de 
rede da PJ de tucuruí/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5219/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142156/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMEs dE soUZa
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 14/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor carlos alves da silva até as PJ´s de tucuruí e Breu Branco/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5220/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141104/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrEia cristiNa riBEiro dE sa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-i
MatrÍcUla: 999.3001
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dEstiNo(s): Medicilândia/Pa
PErÍodo(s): 01/09/2022 - 02/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Participar de mutirão para dar cumprimento de 
despachos e registros siMP referentes aos procedimentos despachados 
durante o mutirão realizado pelo PJ
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5221/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141183/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE raiMUNdo NEvEs JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-a-iii
MatrÍcUla: 999.2595
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dEstiNo(s): Gurupá/Pa
PErÍodo(s): 24/09/2022 - 01/10/2022
QUaNtidadE dE diárias: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Gurupá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
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Portaria Nº 5222/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142541/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdsoN GoMEs dE aGUiar silva
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): Bujaru/Pa
PErÍodo(s): 05/09/2022 - 05/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar instalação de 
computador, bem como o cabeamento de rede na PJ de Bujaru/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5223/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142439/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricsoN NasciMENto da silva
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-a-iii
MatrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): ourém/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 19/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor renato Miranda Braga até a PJ de ourém/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5224/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142438/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENato MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): ourém/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 19/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a instalação e 
configuraração do novo computador na PJ de Ourém/PA
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5225/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142410/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEisMario silva dos saNtos
carGo/fUNÇÃo: oficial dE sErvicos aUXiliarEs - aoa-B-iv
MatrÍcUla: 999.915
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): vila sororó/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 19/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias na zona rural do município de Marabá/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5226/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento 
no âmbito do expediente nº 140368/2022 conforme abaixo relacionado: 
NoME: Marcio HElENo assUNcao da silva
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-ii
MatrÍcUla: 999.1508
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: tailândia - Pa
dEstiNo(s): Barcarena/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5227/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140369/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio HElENo assUNcao da silva
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNistracao - aUd-B-ii
MatrÍcUla: 999.1508
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: tailândia - Pa
dEstiNo(s): Barcarena/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5228/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142379/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE arEMiltoN alvEs dE olivEira
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - PsicoloGo - atc-B-iv
MatrÍcUla: 999.912
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): são Miguel do Guamá/Pa, são João de Pirabas/Pa
PErÍodo(s): 13/09/2022 - 13/09/2022, 15/09/2022 - 15/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar atendimento 
psicossocial de criança nos municípios de são Miguel do Guamá e são João 
de Pirabas/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5229/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142398/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carlos alBErto dE olivEira GUilHErME
carGo/fUNÇÃo: oficial dE sErvicos aUXiliarEs - aoa-B-iv
MatrÍcUla: 999.913
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dEstiNo(s): santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(s): 15/09/2022 - 15/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de diligen-
cias de carater operacional requisitadas pela PJ de santa luzia do Para/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5230/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141221/2022 conforme abaixo relacionado:
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NoME: EdsoN GoMEs dE aGUiar silva
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EM iNforMatica - aai-a-iv
MatrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): Magalhães Barata/Pa, igarapé-açu/Pa, são domingos do 
capim/Pa
PErÍodo(s): 23/08/2022 - 23/08/2022, 25/08/2022 - 25/08/2022, 
30/08/2022 - 30/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - Prestar apoio tecnico em 
informatica nas PJ´s de Magalhaes Barata, igarapé-açú e são domingos 
do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5231/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142549/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUEs lEMos
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-iii
MatrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dEstiNo(s): Bujaru/Pa
PErÍodo(s): 05/09/2022 - 05/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de aguiar silva até a PJ de Bujaru/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5232/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142169/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo afoNso PErEira
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.255
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ leane Barros fiuza de Mello até a PJ de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 14 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5236/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142558/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: claUdio aUGUsto PiNto da silva
carGo/fUNÇÃo: assEssor dE ProMotoria dE JUstiÇa dE sEGUNda 
ENtrÂNcia
MatrÍcUla: 999.2193
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: curuçá - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 12/09/2022, 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5237/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:

coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141249/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JosE raiMUNdo silva vascoNcElos
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-v
MatrÍcUla: 999.118
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): são domingos do capim/Pa
PErÍodo(s): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Floriano Kenji Yokoyama até a PJ de São Domingos do Capim/PA
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5238/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142039/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EvaNdro JosE PErEs PErEira
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-B-ii
MatrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): salinópolis/Pa
PErÍodo(s): 13/09/2022 - 14/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora soraia Marriba soares Knez até o município de salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5239/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142602/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: tEcNico - assistENtE social - atc-B-iii
MatrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEstiNo(s): Bom Jesus do tocantins/Pa
PErÍodo(s): 26/09/2022 - 26/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5240/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142040/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcos roBErto siQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Motorista - aoM-c-iv
MatrÍcUla: 999.341
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): aurora do Pará/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor George amilton Gonçalves da silva até a PJ de aurora do Pará/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5241/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141855/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa claUdiNE rodriGUEs cavalcaNtE
carGo/fUNÇÃo: carGo coMissioNado
MatrÍcUla: 999.2937
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fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: concórdia do Pará - Pa
dEstiNo(s): castanhal/Pa
PErÍodo(s): 12/09/2022 - 13/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa 
de cunho orientador, referente ao Projeto da corregedoria-Geral do MPPa, 
denominado orientação aos Órgãos de Execução e otimização funcional 
na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5242/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142635/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdrE lEao rocHa
carGo/fUNÇÃo: assEssor da sUBProcUradoria-GEral dE JUstica 
JUridico-iNstitUcioNal
MatrÍcUla: 999.1881
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, tucumã/Pa, são félix do Xingu/Pa
PErÍodo(s): 21/09/2022 - 23/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar, como integrante 
da comitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, do ato de inauguração da 
nova PJ de tucumã/Pa
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5243/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140611/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Kaio rodriGo aNaissi dE olivEira silva
carGo/fUNÇÃo: corPo oP Militar (sarGENto BM) - MP.fG.GM ii
MatrÍcUla: 999.3409
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da Lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(s): 16/08/2022 - 18/08/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5249/2022-MP/PGJ
a dirEtoria do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142646/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dilaElsoN rEGo taPaJos
carGo/fUNÇÃo: tEcNico EsPEcialiZado - ENGENHEiro - atE-d-iv
MatrÍcUla: 999.567
fUNdaMENtaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEstiNo(s): santarém/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 21/09/2022
QUaNtidadE dE diárias: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
 dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirEtor do dEPartaMENto dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 854398

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0707/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,

r E s o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
allaN rodriGo dias MEsQUita - Período: 06/09/2022 - 
GEdoc nº 142151/2022
cHristiNa da Mota MENdEs - Período: 16 a 17/08/2022 - 
GEdoc nº 141876/2022
carMEM lUcia dos saNtos lEal- Período: 05/09/2022 - 
GEdoc nº 142077/2022
dENNis rENNaN dE araÚJo saMPaio silva - Período: 12/08/2022 - 
GEdoc nº 142350/2022
EdYlaiNE cristiNa araUJo PiNHEiro - Período: 18 a 19/08/2022 - 
GEdoc nº 143069/2022
EdYlaiNE cristiNa araUJo PiNHEiro - Período: 22/08 a 11/09/2022 - 
GEdoc nº 143071/2022
fraNcYNEtE MElo E silva - Período: 12 a 20/08/2022 -
 GEdoc nº 141862/2022
fErNaNda liMa da cUNHa - Período: 01 a 02/09/2022 -
 GEdoc nº 142682/2022
iviNa GirlaNi da silva soUZa - Período: 09 a 11/08/2022 - 
GEdoc nº 142515/2022
iviNa GirlaNi da silva soUZa - Período: 12/08/2022 - 
GEdoc nº 142201/2022
iviNa GirlaNi da silva soUZa - Período: 29 a 30/08/2022 -
 GEdoc nº 142518/2022
iviNa GirlaNi da silva soUZa - Período: 31/08/2022 - 
GEdoc nº 142081/2022
JEaN rosivaldo aviZ frEitas - Período: 05/09/2022 - 
GEdoc nº 142589/2022
JorGE PErEira salEs JUNior - Período: 30/08 a 02/09/2022 - 
GEdoc nº 142586/2022
laYs favacHo Bastos - Período: 02/09/2022 - GEdoc nº 141951/2022
lEila viEira do EsPirito saNto - Período: 12/08/2022 - 
GEdoc nº 141689/2022
lEila viEira do EsPirito saNto - Período: 17 a 18/08/2022 - 
GEdoc nº 141690/2022
lUaNa caMilE sEaBra GoNcalvEs fEio - Período: 31/08/2022 - 
GEdoc nº 141952/2022
lUcas MElo caMarGo - Período: 26/08/2022 - GEdoc nº 142630/2022
lUiZ lEoMar GoMEs dE farias JUNior - Período: 01 a 08/09/2022 - 
GEdoc nº 142119/2022
Maira BrilHaNtE corrEa NEvEs - Período: 05 a 14/09/2022 - 
GEdoc nº 142253/2022
Maria aNGElica PaUla dE frEitas dE soUZa - Período: 06/09/2022 - 
GEdoc nº 142307/2022
NElsilENE PErEira carvalHo - Período: 04 a 05/08/2022 - 
GEdoc nº 143112/2022
NEstor orlaNdo MilEo filHo - Período: 09/09/2022 - 
GEdoc nº 142670/2022
rosivaN soUZa dE olivEira - Período: 29/08 a 27/09/2022 - 
GEdoc nº 141164/2022
saBriNa BraBo dE araUJo carvalHo - Período: 08/09 a 07/10/2022 - 
GEdoc nº 142479/2022
saNdra sUElY dE soUZa MaGalHaEs - Período: 25 a 26/08/2022 - 
GEdoc nº 140448/2022
saNdro castro alENcar - Período: 01/09/2022 - 
GEdoc nº 142049/2022
sUElY do socorro BraGa dE soUsa - Período: 08 a 09/09/2022 -
GEdoc nº 142274/2022
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém/Pa, 12 de setembro de 2022.
sErGio tiBUrcio dos saNtos silva
subprocurador-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa, em 
exercício
Portaria Nº 0708/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E s o l v E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de do-
ença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei 
nº 5.810/1994:
EliaNE assis dE alBUQUErQUE rUssillo - Período: 12 a 20/09/2022 - 
GEdoc nº 143028/2022
MicHEllE da costa tavarEs Barradas - Período: 24 a 26/08/2022 - 
GEdoc nº 142034/2022
MicHEllE da costa tavarEs Barradas - Período: 31/08 a 02/09/2022- 
GEdoc nº 142038/2022
rENata dos saNtos foNsEca - Período: 02 a 09/09/2022 - 
GEdoc nº 142664/2022
 sUBProcUradoria-GEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-adMi-
Nistrativa.
 Belém/Pa, 13 de setembro de 2022.
sErGio tiBUrcio dos saNtos silva
subprocurador-Geral de Justiça, para a área técnico-administrativa, em 
exercício

Protocolo: 854425
a V i s o N.º 19/2022-cGMP
o corrEGEdor-GEral do MiNistÉrio PÚBlico do Estado do Pará, 
Procurador de Justiça MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior, no uso de 
suas atribuições legais, avisa, a todos os Membros do Ministério Público 
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do Estado do Pará, que a corregedoria Nacional, publicou a recomendação 
de caráter Geral cNMP-cN N.º 01, de 06 de setembro de 2022 (inteiro 
teor em anexo), que dispõe sobre condutas, normas e procedimentos dos 
Membros do Ministério Público brasileiro e da administração superior das 
respectivas Unidades e ramos no período eleitoral, bem como sobre a 
celebração de acordos de cooperação com o Poder Judiciário e Órgãos de 
segurança Pública, com o escopo de garantir a regularidade das eleições, 
a segurança de Membros e servidores envolvidos no processo eleitoral, o 
regular empossamento dos eleitos, e dá outras providências.
Belém-Pa., 19 de setembro de 2022.
MaNoEl saNtiNo NasciMENto JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
aNeXo aViso N.º 19/2022-cGMP
rEcoMENdaÇÃo dE carátEr GEral cNMP- cN N° 01 dE 06 dE sEtEM-
Bro dE 2022.
dispõe sobre condutas, normas e procedimentos dos membros do Ministé-
rio Público brasileiro e da administração superior das respectivas Unidades 
e ramos no período eleitoral, bem como sobre a celebração de acordos de 
cooperação com o Poder Judiciário e Órgãos de segurança Pública com o 
escopo de garantir a regularidade das eleições, a segurança de membros e 
servidores envolvidos no processo eleitoral, o regular empossamento dos 
eleitos, e dá outras providências.
o corrEGEdor NacioNal do MiNistÉrio PÚBlico, no exercício
das atribuições legais e regimentais conferidas pelo art. 130-a, §2°, inciso 
ii, e §3° da carta da república e em conformidade com os termos do art. 
18, inciso X e seguintes da resolução n° 92, de 13 de março de 2013 (re-
gimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público);
coNsidEraNdo que compete à corregedoria Nacional do Ministério Pú-
blico como órgão constitucional fundamental da sociedade destinada à 
orientação, avaliação e fiscalização das atividades dos membros do Par-
quet, expedir recomendações e orientações de caráter geral e preventivo, 
respeitadas as particularidades e a autonomia de cada Unidade e ramo do 
Ministério Público brasileiro;
coNsidEraNdo que a constituição da república reconheceu o Ministério 
Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis1;
coNsidEraNdo o estabelecido no artigo 37, caput, da constituição fede-
ral, através do qual o princípio da impessoalidade e da moralidade restou 
consagrado a todos os agentes públicos, incluindo-se os membros do Mi-
nistério Público;
coNsidEraNdo os inúmeros precedentes2 desta corte de controle, atra-
vés de decisões proferidas pelo Plenário como Órgão soberano e represen-
tativo do Ministério Público brasileiro, mantendo coerência e dando concre-
tude aos julgados que consolidaram entendimentos relativos à liberdade 
de expressão e vedação do exercício de atividades político-partidárias dos 
membros do MP;
coNsidEraNdo o disposto na recomendação Plenária cNMP n° 54/2017, 
que dispõe sobre a Política Nacional de fomento à atuação resolutiva do 
Ministério Público brasileiro e a recomendação de caráter Geral cNMP-cN 
n° 02/2018, desta corregedoria Nacional, que estabelece parâmetros para 
a avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação dos membros, 
Unidades e ramos do Ministério Público pelas corregedorias-Gerais e esta-
belece outras diretrizes;
coNsidEraNdo as últimas decisões proferidas pelo Plenário do tribunal 
superior Eleitoral (tsE) e respectivas resoluções3 relativamente à pro-
teção do exercício do sufrágio eleitoral de qualquer ameaça, concreta ou 
potencial, independentemente de sua procedência;
coNsidEraNdo o estabelecido na recomendação de caráter Geral cNM-
P-cN n° 01/2016 também desta corregedoria Nacional, que dispõe sobre 
a liberdade de expressão, a vedação da atividade político-partidária, o uso 
das redes sociais e do e-mail institucional por parte dos membros do Mi-
nistério Público e estabelece diretrizes orientadoras para os membros, as 
Escolas, os centros de Estudos e as corregedorias do Ministério Público 
brasileiro e a necessidade de sua observância primordial pelos represen-
tantes ministeriais e órgãos da administração superior do MP neste mo-
mento onde é imprescindível a união de esforços visando a preservação da 
democracia e fortalecimento das Instituições;
coNsidEraNdo o preceituado na recomendação de caráter Geral cN n° 
03/2017 que dispõe sobre a atuação do Ministério Público brasileiro na 
área eleitoral e vincula todos os membros que exercerem a função eleitoral 
no período das eleições de 2022, bem com as Procuradorias-Gerais e cor-
regedorias-Gerais das diversas Unidades e Ramos Ministeriais;
coNsidEraNdo o preceituado no Provimento n° 135/2022, expedido pela 
corregedoria Nacional de Justiça que preceitua regramentos acerca das 
condutas e procedimentos dos magistrados e tribunais brasileiros no perí-
odo eleitoral e posteriormente a ele, determina a modificação de compe-
tência ou criação, pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, 
de juízos criminais especializados pelos delitos violentos com motivação 
político-partidária, bem como determina aos tribunais de justiça, tribunais 
regionais eleitorais e tribunais de justiça militar dos estados que, conjun-
tamente, empreendam esforços para celebração de acordos de cooperação 
com os órgãos de segurança pública locais e ministérios públicos, com o 
propósito de assegurar a normalidade das eleições, a segurança dos ma-
gistrados, membros do MP e servidores envolvidos, a regular posse dos 
eleitos, e dá outras providências;
coNsidEraNdo o atual contexto de turbulência que a sociedade civil e as 
instituições governamentais tem vivenciado onde sobejam posicionamen-
tos exaltados em muitas situações, ameaçando princípios constitucionais 
que alicerçam a democracia brasileira;
coNsidEraNdo que eventuais atos de violência com motivação político- 

partidária podem contribuir para o desequilíbrio social, ocasionando riscos 
ao Estado de Direito e ao exercício da plenitude democrática;
CONSIDERANDO o elevado conceito de fidúcia do sistema eleitoral bra-
sileiro, mundialmente reconhecido, que abarca todos os expedientes in-
dispensáveis à realização de eleições justas, confiáveis, transparentes e 
auditáveis e a responsabilidade da instituição Ministerial como defensora 
das instituições da república e do regime democrático,
rEsolvE:
caPÍtULo i
das disPosiÇÃo Gerais
art. 1°. rEcoMENdar, para a convivência harmônica entre o direito à 
liberdade de expressão, a vedação do exercício da atividade político-par-
tidária e o dever de impessoalidade dos membros do Ministério Público, 
ações de prevenção e enfrentamento a atos que ensejem violência política 
nas eleições de 2022, especificamente no tocante a atividades que possam 
ameaçar a regularidade do processo eleitoral nacional, bem como a posse 
dos candidatos eleitos.
art. 2°. rEcoMENdar, que a atuação dos membros do Parquet observe a 
combinação e o equilíbrio entre a vedação constitucional do exercício da 
atividade político-partidária, prevista no artigo 129, inciso ii, alínea “e”, 
da Carta da República de 1988; os direitos fundamentais à liberdade de 
consciência e de livre manifestação do pensamento assegurados no artigo 
5°, incisos IV e VI, respectivamente; e a postura institucional do represen-
tante ministerial como fiscal da ordem jurídica e do regime democrático, a 
quem cabe zelar pela lisura do processo eleitoral, a partir da promoção da 
investigação e da responsabilização de candidatos e titulares de mandatos 
eletivos, devendo agir de modo isento e impessoal relativamente à disputa 
política, abstendo-se de externar suas preferências pessoais, sob pena de 
depreciar a insuspeição da instituição diante da sociedade.
art. 3°. rEcoMENdar aos membros do Ministério Público brasileiro, em 
exercício ou não na função eleitoral, que mantenham conduta ilibada na 
seara profissional e pessoal, empregando atitudes no sentido de avalizar 
a lisura e confiabilidade do processo eleitoral brasileiro e, neste contexto, 
devendo utilizar o e-mail funcional exclusivamente para atividades insti-
tucionais, guardando o decoro pessoal e o trato com urbanidade relativa-
mente aos destinatários das mensagens, abstendo-se de utilizá-lo para 
manifestações de apoio ou oposição a candidatos ou partidos políticos.
art. 4°. rEcoMENdar que os membros do parquet envidem o zelo ne-
cessário ao realizar publicações em seus perfis pessoais em redes sociais, 
agindo com reserva, cautela e a discrição esperada dos agentes políticos 
que representam e dignificam a Instituição do Ministério Público.
caPÍtULo ii
dos MeMBros do MP coM atUaÇÃo Na seara eLeitoraL
art. 5°. rEcoMENdar que os membros do Ministério Público com atua-
ção na área eleitoral atendam ao disposto na resolução de caráter Geral 
cNMP-cN n° 03/20174, à recomendação de caráter Geral cNMP-cN n° 
01/20165, aos ditames da presente recomendação de caráter Geral e, 
ainda, observem o preceituado no Provimento n° 135/2022, da correge-
doria Nacional de Justiça 6, somando esforços com todos os demais órgãos 
responsáveis pela lisura e normalidade do sufrágio eleitoral.
caPÍtULo iii
dos acordos de cooPeraÇÃo
art. 6°. rEcoMENdar, consoante previsto no artigo 15 do Provimento da 
corregedoria Nacional de Justiça n° 135/2022, que as Unidades e ramos 
respectivos do Ministério Público brasileiro empreendam esforços conjun-
tamente com o Poder Judiciário para celebrar acordos de cooperação com 
as forças de segurança, em cujas cláusulas deverá conter, no mínimo, o 
seguinte:
i- intentar para que todos os participantes estejam inteiramente alinhados 
e somando esforços na edificação de um ambiente favorável e propício no 
período eleitoral e, sequencialmente ao mesmo;
ii – envidar esforços no sentido de coibir ações e posicionamentos po-
lítico-partidários emanados de atos de violência, até mesmo através de 
ferramentas de inteligência dirigidas à salvaguarda da preservação da li-
berdade de expressão e de imprensa, do equilíbrio social e da regularidade 
democrática e constitucional;
iii – empreender práticas especiais para fazer cumprir esta recomenda-
ção, notadamente quanto à segurança dos membros do Ministério Público, 
Magistrados e dos servidores envolvidos com o processo eleitoral;
iv – estabelecer a vigência dos acordos até 05 de janeiro de 2023.
Parágrafo único: a administração superior das Unidades e ramos do Mi-
nistério Público brasileiro e os membros do parquet terão até o dia 30 de 
setembro de 2022 para informar à corregedoria Nacional do Ministério 
Público os termos do acordo/instrumento entabulados por intermédio da 
remessa de seu inteiro teor ao e-mail cn@cnmp.mp.br.
caPÍtULo iV
das disPosiÇÕes FiNais e traNsitÓrias
art. 7°. rEcoMENdar aos Órgãos da administração superior de cada Uni-
dade e ramo e aos membros do Ministério Público, no período eleitoral e 
posteriormente ao
mesmo, sempre respeitada sua autonomia e independência funcional, que 
atentem quanto às consequências de suas decisões, para os termos dos 
artigos 20 e 21 da lei de introdução às Normas do direito Brasileiro7, es-
pecialmente se conflitarem com os acordos de cooperação celebrados com 
o Poder Judiciário e Órgãos de segurança Pública.
art. 8°. rEcoMENdar que os membros do Ministério Público brasileiro 
regulem, até o dia 16 de setembro de 2022, suas redes sociais e aponta-
mentos de vínculos pessoais e/ou profissionais ao disposto no artigo 3° e 
4° desta recomendação, não obstante as disposições previstas nas reco-
mendações de caráter Geral cNMP-cN n° 01/2016 e 03/2017.
art. 9°. Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, remetendo-se cópia a todas as Unidades e ramos do Ministé-
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rio Público brasileiro, solicitando seja dada a imediata publicidade interna, 
cientificando-se a Douta Presidência e os Eminentes Conselheiros desta 
corte de controle.
Brasília, 06 de setembro de 2022.
conselheiro osWaldo d´alBUQUErQUE
corregedor Nacional do Ministério Público

Protocolo: 854901
Portaria Nº 5327/2022-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais;
considerando que o Ministério Público é titular da ação penal pública, con-
forme preleciona o art. 24 do Código de Processo Penal;
considerando o inquérito Policial de nº 0017780-49.2020.8.14.0401,
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo senhor isaías Medeiros de oliveira, Promotor 
de Justiça, titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça criminal de Belém, 
para, nos termos do art. 41 do código de Processo Penal Brasileiro, atuar 
nos autos do inquérito Policial nº 0017780-49.2020.8.14.0401, siMP nº 
042634-003/2020, na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de 
Justiça, oferecer a devida denúncia em desfavor do indiciado, pela práti-
ca do crime previsto no art. 215-a do cPB, em razão da fundamentação 
jurídica apresentada ou apresentar a devida proposta de acordo de Não 
Persecução Penal (aNPP), caso entenda cabível.
 
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 19 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 854810
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 010/2022-MPPa/PJsFP
a Promotora de Justiça de são francisco do Pará, 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 do 
inquérito civil Público nº 010/2022-MPPa/PJsfP que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de são francisco do Pará, situada na rua 
celso Machado, s/nº, centro, cEP 68.748-000 – são francisco do Pará – 
fone/fax: (91) 3774-1184.
Portaria nº 010/2022-MPPa/PJsfP
investigado: MUNicÍPio dE sÃo fraNcisco do Pará
assunto: construção de quiosques às margens do rio Jambu-açu, mas se-
gundo a lei orgânica do Município de são francisco do Pará, diz que “fica 
proibida a edificação permanente, de qualquer natureza, a menos de 50 
metros dos mananciais, no município, salvo quando de utilidade púbica.
Marilucia santos sales – Promotora de Justiça

Protocolo: 854667
eXtrato da recoMeNdaÇÃo coNJUNta Nº 01/2022-MP/3ºPJ/
MP/Pc/HU e MP/PJ/dcc.
o 3º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habita-
ção e Urbanismo de Belém e o Promotor de Justiça de defesa do cidadão 
e da comunidade de Belém, no uso de suas atribuições legais, tornam 
pública a expedição, no bojo do Procedimento administrativo nº 000001-
114/2021-MP/ PJ/dcc, da recomendação conjunta nº 01/2022-MP/3ªPJ/
Ma/Pc/HU e MP/PJ/dcc, que pode ter sua íntegra acessada por meio do 
link < https://www2.mppa.mp.br/areas/atuacao/pjdcc/recomendacoes-e-
tac-s.htm >.
destinatários: BENEdito rUY saNtos caBral, titular da sEcrEtaria dE 
Estado dE dEsENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚBlicas (sEdoP), à 
qual se encontra vinculado o conselho Estadual das cidades (concidades/
Pa), e orlaNdo rEis PaNtoJa, ilustríssimo diretor-presidente da coMPa-
NHia dE HaBitaÇÃo do Estado do Pará, para que:
solicitem, ao excelentíssimo senhor Governador do Estado, a indicação dos 
representantes do Poder Executivo no conselho Gestor do fundo Estadual 
de Habitação de Interesse Social (FEHIS), em atenção ao fixado no art. 12, 
inciso I, da Lei Estadual n. 7.087/2008;
2. solicitem, ao excelentíssimo senhor Presidente da assembleia legisla-
tiva do Estado, a indicação dos representantes do Poder legislativo no 
conselho Gestor do fEHis, em conformidade ao previsto no art. 12, inciso 
ii, e §3º, da lei Estadual n. 7.087/2008, e
3. promovam gestões, junto à chefia do Poder Executivo estadual (e, con-
sequentemente, junto à assembleia legislativa do Estado), objetivando se-
jam realizados os devidos ajustes na lei Estadual n. 7.087/2008, adequan-
do-a aos ditames da lei n. 11.124/2005, especialmente no que diz respeito:
3.1. à composição do Conselho Gestor do FEHIS, corrigindo o conflito exis-
tente entre o disposto em seu art. 12, caput (que fala em “órgãos e enti-
dades do Poder Executivo”), e o contido no inciso ii do mesmo dispositivo 
legal (que se refere a “dois representantes do Poder Legislativo Estadual”);
3.2. à definição das atribuições do Conselho Estadual das Cidades e do 
conselho Gestor do fEHis, fazendo-se observar, quanto a este, as prescri-
ções contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei n. 11.124/2005;
4. escolhidos e nomeados os integrantes do conselho Gestor do fEHis, e 
realizados os ajustes referidos no item 3.2 desta recomendação, promo-
vam as condições para que o citado colegiado possa dar cumprimento ao 
disposto nos artigos 18, 19 e 20 da Lei n. 11.124/2005;
Destinatário: especificamente ao senhor ORLANDO REIS PANTOJA, ilustrís-
simo diretor-presidente da coMPaNHia dE HaBitaÇÃo do Estado do 
Pará, para que:
1. escolhidos e nomeados os integrantes do conselho Gestor do fEHis, 
elabore e encaminhe, anualmente, para o citado colegiado, os relatórios de 
gestão de que trata o art. 12, inciso V, da Lei n. 11.124/2005;
2. crie e mantenha o sistema de informações a que se refere o art. 20, 
inciso iii, da lei Estadual nº 7.087/2008, inclusive, e especialmente, o 

cadastro de beneficiários das políticas de subsídios ali também menciona-
do, tudo objetivando o controle da concessão de benefícios, no âmbito do 
Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social (SEHIS);
3. dê cumprimento imediato ao art. 10 da lei Estadual n. 8.967/2019, 
publicando, na página oficial da COHAB na internet, as relações de benefi-
ciários do “Programa Sua Casa”, relativas aos anos de 2020 e 2021;
4. promova a publicação, igualmente, no vindouro ano de 2023, da relação 
de beneficiários do “Programa Sua Casa”, relativa ao corrente ano, também 
em conformidade ao disposto no art. 10 da lei Estadual n. 8.967/2019, e, 
finalmente;
Destinatário: especificamente ao senhor BENEDITO RUY SANTOS CABRAL, 
excelentíssimo secretário de Estado da sEcrEtaria dE Estado dE dE-
sENvolviMENto UrBaNo E oBras PÚBlicas (sEdoP), para que tome 
as providências necessárias visando a dar cumprimento ao estabelecido no 
art. 12, §4º, da lei Estadual n. 7.087/2008, viabilizando, assim, a eleição, 
pelo conselho Estadual das cidades, dos integrantes do conselho Gestor 
do fEHis, de que tratam os incisos iii a vi do caput do referido dispositivo legal.
raiMUNdo dE JEsUs coElHo dE MoraEs – 3º Promotor de Justiça do 
Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo de Belém.
firMiNo araÚJo dE Matos – Promotor de Justiça de defesa do cidadão 
e da comunidade de Belém.

Protocolo: 854668
republicada por incorreção no d.o.e. de 15 de setembro de 2022
Portaria Nº 5235/2022-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais;
considerando que o Ministério Público é titular da ação penal pública, con-
forme preleciona o art. 24 do Código de Processo Penal;
considerando o inquérito Policial de nº 0811568-08.2022.8.14.0401,
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo senhor dr. cézar augusto dos santos Motta, 
Promotor de Justiça, titular do 13º cargo da Promotoria de Justiça criminal 
de Belém, para, nos termos do art. 41, do código de Processo Penal Brasi-
leiro, atuar nos autos do inquérito Policial nº 0811568-08.2022.8.14.0401 
na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, podendo 
oferecer a devida denúncia, em desfavor da indiciada, pela prática do crime 
previsto no art. 339 do cPB, em razão da fundamentação jurídica apre-
sentada, ou apresentar a devida proposta de acordo de Não Persecução 
Penal (aNPP), caso entenda cabível, nos moldes do art. 28-a, do código de 
Processo Penal Brasileiro.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 14 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 854660
Portaria Nº 5316/2022-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a Notícia de fato n.º 000311-998/2022 ,
r E s o l v E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 16 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 854664
eXtrato da Portaria N.º 22/2022/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000055-
950/2022, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
Portaria N.º 22/2022/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NotÍcia dE fato n.º 000055-950/2022
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar medidas de 
proteção aplicadas à menor M.d.J.P. de 10 (dez) anos de idade, suposta 
vítima de estupro de vulnerável.
Marabá/Pa, 15 de julho de 2022.
JaNE clEidE silva soUZa
Promotora de Justiça
titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 854663
extrato de Procedimento Preparatório nº 049/2022-MP/PJdPPMa
o ProMotor dE JUstiÇa titUlar do 5º carGo da ProMotoria dE 
dEfEsa do PatriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa 
dE BElÉM, dr. saNdro raMos cHErMoNt, torna pública a instauração de 
Procedimento Preparatório nº 000119-151/2022, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade velha, nesta cidade de Belém do Pará.
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Portaria de instauração nº 049/2022
data da instauração: 19/08/2022
objeto: apurar supostas irregularidades/ilegalidades no encerramento do 
contrato n° 004-2013-sEMEc, cujo objeto era a locação de imóvel situado 
na avenida Bernardo sayão nº 858, Jurunas, Belém/Pa, onde funcionou 
unidade educacional sob gestão da secretaria Municipal de Educação e 
cultura de Belém – sEMEc.
Promotoria de Justiça: 5° ProMotor dE JUstiÇa dE dEfEsa do Patri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNistrativa
Promotor de Justiça: saNdro raMos cHErMoNt

Protocolo: 854665
eXtrato da Portaria N.º 24/2022/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMotoria dE JUstiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000073-
950/2022, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa.
Portaria N.º 24/2022/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NotÍcia dE fato n.º 000073-950/2022
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar situação de 
vulnerabilidade envolvendo o menor G.d.s.P, 06 anos de idade, e adotar 
as providências cabíveis.
Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
JaNE clEidE silva soUZa
Promotora de Justiça
titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 854659
MiNistÉrio PUBLico do estado do Para
extrato da Portaria Nº026/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça titular de terra santa, no uso de suas funções cons-
titucionais previstas no art. 129, inciso iii, da constituição da república, 
art. 26, inciso i, da lei n° 8.625/93, art. 52, inciso vi, da lei complementar 
Estadual 57/06, art. 9° da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do 
Ministério Publico, conforme previsto no art. 127, da constituição federal, 
no artigo 1º, da lei 8.625/1993, e nos termos do art. 31, inc. ii, da res. 
007/2019-cPJ, torna pública a instauração do Procedimento administrativo 
siMP Nº 000533-043/2022, que se encontra a disposição na Promotoria 
de Justiça de terra santa, situada na tv. santa terezinha – centro – cEP: 
68.285-000 terra santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
Portaria nº 026/2022-MP/PJts
investigado: siGiloso
assunto: siGiloso
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 854653
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 009/2022-MPPa/PJsFP
a Promotora de Justiça de são francisco do Pará, 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 do 
inquérito civil Público nº 009/2022-MPPa/PJsfP que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de são francisco do Pará, situada na rua 
celso Machado, s/nº, centro, cEP 68.748-000 – são francisco do Pará – 
fone/fax: (91) 3774-1184.
Portaria nº 009/2022-MPPa/PJsfP
investigado: aGUiNaldo da silva BarBosa
assunto: investigação sobre suposto descumprimento do termo de ajus-
tamento de Gestão -taG n. 075/2016/tcM/Pa pelo então Presidente da 
câmara Municipal de são francisco do Pará-Pa, aGUiNaldo da silva 
BarBosa, fato informado pelo tribunal de contas dos Municípios do Pará.
Marilucia santos sales – Promotora de Justiça

Protocolo: 854656
eXtrato da Portaria Nº 31/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 
000415-143/2022 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 31/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: raiMUNdo cÂNdido da silva
Polo Passivo: dEUZariNo dE Barros JaQUEs
Assunto: A fim de acompanhar o conflito entre os moradores residentes 
no Ramal Acaripeteua e Deuzarino de Barros Jaque, a fim de assegurar a 
passagem da referida comunidade.
Ione Missae da Silva Nakamura, Promotora de Justiça

Protocolo: 854647
eXtrato da Portaria Nº 30/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 
001150-040/2022 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 30/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: assENtaMENto QUiNtiNo lira
Polo Passivo: JosUE BENGtsoN
Assunto: A fim de acompanhar o conflito entre o Assentamento Quintino 
Lira e o Pastor Josué Bengston, a fim de assegurar aos assentados a inte-
gridade das áreas por eles ocupadas.
Ione Missae da Silva Nakamura, Promotora de Justiça

Protocolo: 854648

Portaria Nº 5324/2022-MP/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E s o l v E:
dEsiGNar o Excelentíssimo dr. Jayme ferreira Bastos filho, Promotor de 
Justiça que exerce suas atividades no 1º cargo da Promotoria de Justiça 
criminal de icoaraci/Pa, para, nos termos do art. 28 do cPP, atuar nos 
autos do inquérito Policial nº 0800553-60.2022.8.14.0201 na condição de 
longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, prossiga com a deman-
da e ofereça a devida denúncia, em desfavor do indiciado, pela práti-
ca do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, previsto no art. 147, do cPB, c/c art. 7º, inciso ii, da lei nº 
11.340/2006, em razão das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 Belém, 19 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 854652
eXtrato da Portaria Nº 32/2022-8ª PJ aGrÁria
a 8ª Promotoria de Justiça agrária da região de castanhal, com funda-
mento nos arts. 8°, incisos ii, iii e iv, da resolução 174 do conselho 
Nacional do Ministério Público e art. 31, ii, da resolução nº 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENto adMiNistrativo siMP Nº 
002335-040/2022 que encontra-se a disposição na Promotoria agrária de 
castanhal, situada na av. Maximino Porpino 1204, Bairro centro, castanhal 
– Pará, fone (91) 3412-6100.
Portaria Nº 32/2022-8ª PJ aGrária
Polo ativo: 8ª ProMotoria dE JUstiÇa da i rEGiÃo aGrária dE castaNHal
Polo Passivo: EM aPUraÇÃo
Assunto: A fim de acompanhar a abertura do aterro sanitário no Município 
deBujaru, bem como o procedimento de consulta da população atingida, 
em especial das comunidades tradicionais e quilombolas do município.
Ione Missae da Silva Nakamura, Promotora de Justiça

Protocolo: 854644
Portaria Nº 5325/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUstiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNsidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a Notícia de fato, siMP n.º 013737-031/2021,
r E s o l v E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça adlEEr 
caldEraro sirotHEaU, para atuar na Notícia de fato supramencionada e 
praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo 
investigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documen-
tos, expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para co-
lheitas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas 
e apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer 
denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, em tudo respeitados os direitos e garantias que assis-
tem as partes envolvidas, conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-sE, rEGistrE-sE E cUMPra-sE.
 ProcUradoria-GEral dE JUstiÇa.
 BElEM, 19 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUstiÇa

Protocolo: 854690
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 011/2022-MPPa/PJsfP
a Promotora de Justiça de são francisco do Pará, 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 do 
Procedimento administrativo nº 011/2022-MPPa/PJsfP que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de são francisco do Pará, situada na 
rua celso Machado, s/nº, centro, cEP 68.748-000 – são francisco do Pará 
– fone/fax: (91) 3774-1184.
Portaria nº 011/2022-MPPa/PJsfP
investigado: MariZEtE NoGUEira cUNHa
assunto: averiguação da situação da cidadã Marizete Nogueira cunha que 
apresentava conduta social caracterizada pela pertubação do trabalho e 
sossego alheio, em virtude de possível doença mental, e encontrava-se 
sem apoio familiar ou de órgão públicos locais.
Marilucia santos sales – Promotora de Justiça

Protocolo: 854675
eXtrato de terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do termo de cooperação: sN/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a MiNistÉrio PÚBlico 
do traBalHo-ProcUradoria rEGioNal do traBalHo da 8ª rEGiÃo.
objeto do termo de cooperação: a articulação, interação e conjugação de 
esforços mútuos para o compartilhamento de informações coletadas por 
intermédio dos procedimentos administrativos e judiciais instaurados por 
cada partícipe, relativo ao combate e prevenção da pandemia do covid-19.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de 
cooperação por mais 12 (doze) meses.
data de assinatura: 15/09/2022.
vigência do aditamento: 10/10/2022 a 09/10/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 854677
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de acarÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2022
a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico nº 049/2022, tipo menor preço, modo de disputa aberto, para 
aQUisiÇÃo dE 100.000 l dE ÓlEo diEsEl s-10 Para rEcUPEraÇÃo dE 
139,99 KM dE  Estradas viciNais1-sEtor sUdEstE viciNal 31-51,55KM 
- 01°58’00.32”s 8º12’09.99”o 02°19’33.10”s 48°28’47.77”o, sEtor sU-
dEstE viciNal 33-35,69KM 01°58’38.26”s 8°08’35.87”o 02°07’40.32”s 
48°07’15.24”o 2 - sEtor sUdEstE viciNal 34-52,75KM - 01°59’06.42”s 
48°04’20.27”o 02°07’44.11”s 8º07”12.90”o total (KM) 139,99 KM No MU-
NiciPio dE acará/Pa, Nos tErMos do coNvÊNio N° 192/2022 cElE-
Brado ENtrE a sEcrEtaria dE  Estado dE traNsPortEs - sEtraN E a 
PrEfEitUra MUNiciPal dE acará. a sessão de recebimento de propostas, 
análise e julgamento será em 30 de setembro de 2022 por meio do endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br UasG: 980403, às 09:00hs. 
Edital e anexos: https://acara.pa.gov.br,www.comprasgovernamentais.gov.br 
UasG: 980403, Portal tcM/Pa, setor de licitações: travessa são José nº 
120 Praça da Matriz, sala das licitações, horário 08:00hs às 13:00hs, cpl.
pma2022@gmail.com.

Pedro Paulo Gouvea Moraes-Prefeito Municipal
Protocolo: 854773

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
aViso de LicitaÇÃo - P.e. srP Nº. 079/2022

refere-se à fornecimento de material lúdico e pedagógico, para aten-
der o Fundo Municipal de saúde - FMs, especificamente para atender 
o centro de atenção Psicossocial - caPs i e ii. aBErtUra. 04/10/2022, às 
09:00 horas (horário local) no site https://www.licitanet.com.br/os interes-
sados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos si-
tes: https://www.licitanet.com.br/, www.tcm.gov.br, www.altamira.pa.gov.br, 
ou através do e-mail licitacaoaltamira2022@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 
horas e também poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de suprimen-
tos e serviços da Prefeitura de altamira -  setor de licitação, situado na rua 
acesso dois nº. 530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL - Pregoeiro

Protocolo: 854776

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
2° resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto 

de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia N° 3011/2022 

objeto: execução da seguinte obra: retomada da obra de construção do novo 
terminal rodoviário de Barcarena. a Prefeitura Municipal de Barcarena, Pa, 
através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada por ser-
vidores da secretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano, 
em conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições editalícias, decide 
inabilitar novamente somente uma das empresas participantes, conforme 2° 
resultado completo de análise e julgamento dos documentos de habilitação 
que poderá ser adquirido no departamento de licitações e contratos, no en-
dereço descrito no edital, bem como no portal da transparência da prefeitura, 
através do endereço/link:https://barcarena.govbr.cloud/pronimtb/index.as-
p?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2022&nrproc=3011&numpaghist=1 
ou, ainda, no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema “Geo-obras”). a 
empresa inabilitada, através de seu representante legal, querendo, terá vista 
dos autos, podendo, eventualmente, interpor recurso administrativo pertinen-
te a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de 
publicação deste ato administrativo (resultado resumido) na Imprensa Oficial, 
ou seja, até as 17:00h do dia 27 de setembro de 2022, conforme art. 109, 
inciso i, alínea “a”, c/c § 1º, da lei n°. 8.666/93. os documentos de habi-
litação da empresa habilitada, apresentados na segunda sessão pública do 
processo (do dia 9 de setembro de 2022), estão disponíveis, integralmente, 

no portal da transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. O 
recurso poderá ser protocolado pessoalmente no departamento de licitações 
e contratos desta prefeitura, em dia de expediente, das 08:00 às 17:00h, ou 
encaminhado através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, deven-
do, neste último caso, também observar o horário de expediente (enviar até 
as 17h do último dia de prazo). Waldemar cardoso Nery Júnior - Presi-
dente da cPL

2° resULtado resUMido de aNÁLise e 
JULGaMeNto de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo 

coNcorrÊNcia N° 3012/2022
objeto: execução da seguinte obra: construção do píer em concreto arma-
do na praia do caripi, município de Barcarena, Pa. a Prefeitura Municipal de 
Barcarena, Pa, através de sua comissão permanente de licitação que foi sub-
sidiada por servidores da secretaria Municipal de infraestrutura e desenvolvi-
mento Urbano, em conformidade com a lei n°. 8.666/93 e disposições edita-
lícias, decide inabilitar novamente somente uma das empresas participantes, 
conforme 2° resultado completo de análise e julgamento dos documentos de 
habilitação que poderá ser adquirido no departamento de licitações e contra-
tos, no endereço descrito no edital, bem como no portal da transparência da 
prefeitura, através do endereço/link: https://barcarena.govbr.cloud/pronim-
tb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2022&nrproc=3012&num-
paghist=2 ou, ainda, no portal do jurisdicionado do tcM/Pa (sistema “Geo-o-
bras”). a empresa inabilitada, através de seu representante legal, querendo, 
terá vista dos autos, podendo, eventualmente, interpor recurso administrativo 
pertinente a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
data de publicação deste ato administrativo (resultado resumido) na impren-
sa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 27 de setembro de 2022, conforme 
art. 109, inciso i, alínea “a”, c/c § 1º, da lei n° 8.666/93. os documentos de 
habilitação da empresa habilitada e da inabilitada, apresentados na segunda 
sessão pública do processo (do dia 12 de setembro de 2022), estão disponí-
veis, integralmente, no portal da transparência da prefeitura, no endereço/
link acima descrito. O recurso poderá ser protocolado pessoalmente no De-
partamento de licitações e contratos desta prefeitura, em dia de expediente, 
das 08:00 às 17:00h, ou encaminhado através do e-mail: licitacao.pmb@bar-
carena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, também observar o horário de 
expediente (enviar até as 17h do último dia de prazo). Waldemar cardoso 
Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 854777

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 2º termo aditivo de contrato nº 0107002-2020. dispensa de li-
citação nº 07/2020-034. objeto: locação de imóvel para o funcionamento do 
conselho tutelar para atender as necessidades da secretaria Municipal de as-
sistência social. contratado: rolian dos santos silva cPf nº 145.560.302-34. 
vigência: 03 (três)meses. fund. legal: art. 57, inciso ii da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 28/06/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

eXtrato de coNtrato 
coNVite Nº 003/2022 

contrato nº 1609002/2022. convite nº 003-2022. contratante: Muni-
cípio de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: f1 construtora cons-
truções e serviços ltda, cNPJ nº 18.237.762/0001-71. objeto: Execução 
de serviços de construção de uma ponte em concreto armado sobre o rio 
Malacacheta, no município de capanema. fundamento legal: lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. vigência: 12 (doze) meses. valor Glo-
bal: r$ 295.196,00. data de assinatura: 19/09/2022. Francisco Ferreira 
Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 854778

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo Poco
retiFicaÇÃo  

Na publicação do extrato de registro de Preços ata nº 080901/2022, 
circulado no d.o.U seção 3 pág. 363, doE/Pa pág. 125-126 e diário do 
Pará pág. B14 no dia 14/09/2022, cujo o objeto é aquisição de serviços, 
materiais de informática e suprimentos para administração municipal, 
oNde se LÊ: valor total registrado: r$ 7.078.849,74 (sete milhões, setenta 
e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). 
Leia-se: valor total registrado r$ 7.277.177,54 (sete milhões, duzentos e 
setenta e sete mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centa-
vos). E registrar as empresas: V. C Da Rocha Distribuidora - Me; C.N.P.J nº 
05.808.979/0001-42. valor r$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos 
reais), Gabriela Sao Bernardo Ferreira De Melo; C.N.P.J. nº 34.152.516/0001-
73, valor r$ 113.033,40 (cento e treze mil, trinta e três reais e quarenta 
centavos). as demais informações permanecem inalteradas.

Protocolo: 854779
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURRALINHO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrraLiNHo/Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo Nº2023/2022- PMc
toMada de PreÇo N°. 2/2022-005-/PMc

o Município de curralinho, através da Prefeitura Municipal de curralinho, 
com sede na av Jarbas Passarinho, Bairro centro, através da comissão Per-
manente de licitação, torNaM PÚBlico que, conforme autorização do Exce-
lentíssimo senhor Prefeito Municipal, fará a abertura da tomada de Preço N°. 
2/2022-005 /PMc conforme abaixo:
oBJeto: contratação de empresa de engenharia para executar serviços de 
reforma e ampliação do centro municipal de educação infantil criança feliz, no 
município de curralinho, Estado do Pará,
critÉrio dE JUlGaMENto: Menor Preço Global.
rEGiME dE EXEcUÇÃo: Empreitada.
aBErtUra: 07 de outubro de 2022.
Horário: 10horas 00minutos.
local: Prédio da Prefeitura Municipal de curralinho, sito á avenida Jarbas 
Passarinho , n°.01.
disPoNiBiLidade do editaL e seUs aNeXos: site do tcM http:// 
www.tcm.pa.gov.br (Geo obras) e presencialmente mediante apresentação 
de mídia (cd-r, dvd-r ou Pendrive) gravação gratuita, na sede da PMc (setor 
de licitações), sito à avenida jarbas passarinho,01, Bairro centro - curralinho/
Pa, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8horas00minutos as 14horas00minutos.
informações: curralinholicitao@ygmail.com.br
OBS; Será cobrada uma taxa de R$ 60, 00 (sessenta reais) conforme dispõe 
o artigo 32 inciso 5° da lei n°. 8.666/93, caso a empresa solicite o Edital na 
forma impressa.

curralinho/Pa, 20 de setembro de 2022.
clayton Brasil oliveira

comissão de licitação-Presidente
Protocolo: 854780

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico N° 017/2022 
objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) para 
obra de pavimentação em blokret sextavado em ruas e avenidas do Bairro 
casas Populares - sede do Município de floresta do araguaia/Pa, conforme 
Convênio nº 195/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - sEdoP e o Município 
de floresta do araguaia/Pa. Homologado em: 14/09/2022. vencedor(es): iZ 
Empreendimentos ltda, cNPJ: 45.274.804/0001-17. valor r$ 911.304,00. 
Mojorri c. s. a. santiago - Prefeita.

eXtrato de coNtrato. P.e. Nº 012/2022/srP 
objeto: aquisição de material de construção e elétrico em geral. contratante: 
fundo Mun. de Meio ambiente. contrato nº 180/2022. contratada: Edinaldo 
de sousa Materias Para construção Eireli. valor: r$ r$ 41.632,30. contratan-
te: fundo Municipal de saúde. contrato nº 181/2022. contratada: Edinaldo 
de sousa Materias Para construção Eireli. valor: r$ r$ 211.707,90. vigência: 
12/09/2022 a 31/12/2022.

eXtrato de reGistro de PreÇo 
ata de srP Nº 12/2022. P.e N.º 020/2022/srP 

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Gás GlP, para su-
prir as necessidades das secretarias e fundos Municipais de floresta do araguaia. 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Mun. de floresta do araguaia. vencedores: G.s. 
da silva comercio de Gas Eireli. valor de r$118.300,00. vigência: 19/09/2022 a 
19/09/2023. divailton Moreira de souza - Presidente da cPL

Protocolo: 854782

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 08/2022-PMGP: 

objeto: registro de preços para aquisição de material de expediente e peda-
gógico, para atender as necessidades das diversas unidades administrativas 
do município de Goianésia do Pará - Pa. coNtrataNtEs: secretaria Municipal 
de Educação - sEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 20220415, 
valor R$ 56.844,00; CONTRATADA: W D M COMERCIAL & LOGISTICA EIRELI, 
cNPJ: 22.845.746/0001-39. data de assinatura: 19/09/2022. Francisco da-
vid Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 854783

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE INHANGAPI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iNHaNGaPi/Pa
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/2022
a Prefeitura Municipal de inhangapi-Pa, através da comissão Perma-
nente de Licitação, torNa PÚBLico, para conhecimento de quantos pos-
sam se interessar que fará licitação do tipo empreitada por menor preço glo-
bal, cuja sessão de abertura será no dia 20 de outubro de 2022, às 09h00min 
para a contratação de Empresa de Engenharia para o serviço de construção 
de 34,84 Km de Estradas vicinais, na Pa alto Patauateua no Município de 
inhangapi/Pa. o edital e seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura de 
inhangapi, situada na av. Hernane lameira, Nº 925, vila Nova, inhangapi-Pa, 
no horário de 09h00min as 13h00min, bem como nos sites www.inhangapi.
pa.gov.br e Geo-obras do site do tcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br.

Midori oki igacihalaguti
Presidente da cPl

Protocolo: 854784

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 039/2022-
ceL/PMM, Processo n° 16.726/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo dE 
EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo das oBras dE drENaGEM EM 
rUa da QUadra 08, folHa 18, NUclEo Nova MaraBá, MUNicÍPio dE Ma-
RABÁ/PA, conforme Edital e seus Anexos; Adjudicado e Homologado a empre-
sa: coNstrUtora vlM ltda, cNPJ: 09.269.899/0001-17, vencedora com o 
valor: r$ 287.271,22. assinatura: em 19/09/2022, secretário Municipal de 
obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 854785

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 032/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 12.466/2022-PMM, objeto: coNtrata-
ÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErviÇos dE 
coNstrUÇÃo dE MUro E MoUrÃo Na EMEf airtoN sENNa, localiZada 
Na vila BaNdiNHa, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme 
Edital e seus Anexos; Adjudicado e Homologado a empresa A J L B CONS-
trUÇÕEs EirEli - EPP, cNPJ: 26.863.021/0001-24, vencedora com o valor 
total: r$ 132.577,57. assinatura: em 19/09/2022, secretário Municipal 
de educação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 854786

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 015/2022-
ceL/seVoP/PMM, Processo n° 7.653/2022-PMM, objeto: coNtrataÇÃo 
dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErviÇos dE rEfor-
Ma da EMEf tio MiNG, localiZada No Bairro KM 07, NUclEo UrBaNo 
Nova MaraBá, No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus ane-
xos; Adjudicado e Homologado a empresa OURO NORTE CONSTRUÇÕES E 
sErviÇos EirEli, cNPJ nº 29.621.201/0001-98, vencedora com o valor 
total: r$ 555.205,78. assinatura: em 19/09/2022, secretário Municipal 
de educação - MariLZa de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 854787

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: coNtrata-
ÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para a rEforMa E aMPliaÇÃo da EMEf 
JUliEta GoMEs lEitÃo - Bairro sÃo fÉliX 2 - Nova UNiÃo KM 2, Mara-
BÁ-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. as-
sinatura: em 16/09/2022, secretário Municipal de educação - MariLZa 
de oLiVeira Leite - secretária.

Protocolo: 854788
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL Nº 057/2022-ceL/seVoP/PMM 
Processo N° 19.558/2022-PMM - tipo Menor Preço. data da sessão: 
04/10/2022 - 09h (horário local). objeto: coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Es-
PEcialiZada Para PrEstaÇÃo dE sErviÇos MÉdicos EsPEcialiZados 
EM UNidadE dE tEraPia iNtENsiva - Uti (MÉdico iNtENsivista/coor-
dENador, MÉdico iNtENsivista rotiNEiro E MEdico cliNico) coM 
caPacidadE dE 10 lEitos. integra do Edital e informações: sala da cEl/
sEvoP/PMM - Prédio da sEvoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, 
Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licita-
cao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do tcM/Pa, ou pelo Portal da transpa-
rência/Marabá. ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 854790
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serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Processo Nº 19.611/2022-PMM, PreGÃo PreseNciaL Nº 058/2022 
-ceL/seVoP/PMM, referente à rEGistro dE PrEÇos coM vistas À aQUi-
siÇÃo dE sacos Plásticos Para aUXÍlio dos sErviÇos dE liMPEZa 
UrBaNa do MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. Empresa: EssE cHEMical-distri-
BUidora dE ProdUtos dE liMPEZa ltda - cNPJ N° 42.458.725/0001-78. 
valor total: r$74.812,50 (setenta e quatro mil oitocentos e doze reais e cin-
quenta centavos). Empresa: WE clEaN coMÉrcio dE ProdUtos dE liM-
PEZa EirEli- cNPJ Nº 22.492.039/0001-06. valor total: r$24.687,50 (vinte 
e quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) situação: 
HoMoloGado. Publique-se o resultado do processo em tela que seja elabo-
rado, atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatória de 
acordo com a lei de licitações, o competente coNtrato adMiNistrativo e 
convoque a vencedora do referido certame para celebrá-los. Marabá-Pa,19 de 
agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 854794

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

Processo Nº 18.917/2022-PMM, PreGÃo PreseNciaL Nº 056/2022 
-ceL/seVoP/PMM, referente à rEGistro dE PrEÇos coM vistas À aQUi-
siÇÃo dE MatEriais ElÉtricos, Para atENdEr as NEcEssidadEs da 
UNidadE GEstora, sErviÇo dE saNEaMENto aMBiENtal dE MaraBá - 
ssaM Empresa: ElEtrofortE coMÉrcio & iNcorPoraÇÕEs EirEli - cNPJ 
N° 92.271.706/0001-62. valor total: r$538.823,70 (quinhentos e trinta e 
oito mil oitocentos e vinte e três reais e setenta centavos). situação: HoMo-
loGado. Publique-se o resultado do processo em tela que seja elaborado, 
atendendo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatória de acordo 
com a lei de licitações, o competente coNtrato adMiNistrativo e con-
voque a vencedora do referido certame para celebrá-los. Marabá-Pa,19 de 
agosto de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 854792

coNtrato adMiNistratiVo Nº 468/2022-FMs 
Processo administrativo nº 22.089/2022-PMM autuado na modalidade, 
disPeNsa de LicitaÇÃo sob N° 029/2022/ceL/seVoP/PMM. objeto do 
contrato: fiNs NÃo rEsidENciais, À disPosiÇÃo da sEcrEtaria MUNi-
ciPal dE saÚdE, oNdE fUNcioNará a ala Psicossocial da sEcrEtaria 
MUNiciPal dE saÚdE. locador (a): sra. KaMYlla MartiNs GUEtNEr, cPf 
806.931.722-15. valor: r$ r$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). 
o recurso para custeio da despesa encontra-se alocado na dotação orçamen-
tária sob a rubrica 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade 
-Mac/siH, Elemento de despesas 3.3.90.39.00 - outros serviços de Pes-
soa jurídica. data da assiNatUra 13 de setembro de 2022. MoNica Bor-
cHart NicoLaU - secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 371/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 20.745/2021-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 105/2021-cPL/PMM. objeto do contra-
to: a aquisição de materiais descartáveis, isopores, garrafas térmicas, caixas 
térmicas, material para acondicionamento (sacos), e sacos de lixo com o ob-
jetivo de atender as necessidades do fundo municipal de saúde e demais uni-
dades vinculadas à secretaria Municipal de saúde de Marabá/Pa. Empresa: d. 
r. dE liMa coMErcio EirEli, inscrita no cNPJ sob N° 20.927.716/0001-46. 
valor: r$ 142.600,50 (cento e quarenta e dois, seiscentos e cinquenta cen-
tavos). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manutenção secretaria 
Municipal de saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde 
- PaB,  10 302 0012 2.054 serviço de atendimento Móvel Urgente -saMU 
192, 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade , Elemento de 
despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. data da assiNatUra 23 de 
junho de 2022. Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde de 
Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 462/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 058/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insumos e 
materiais instrumentais para manutenção dos consultórios odontológicos das 
UBs no município de Marabá. Empresa: dENtal BH Brasil coMErcio dE 
ProdUtos odoNto-MEdico-HosPitalar EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 
31.401.798/0001-07, valor: r$ 71.381,55 (sEtENta, UM Mil, trEZENtos, 
oitENta E UM rEais E ciNQUENta E ciNco cENtavos). dotação orçamen-
taria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde - PaB. Elemento 
de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assiNatUra 16 
de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Muni-
cipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 464/2022-FMs 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na moda-
lidade, Pregão eletrônico (srP) Nº 058/2022-cPL/PMM. objeto do 
contrato: constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de 
insumos e materiais instrumentais para manutenção dos consultórios odon-
tológicos das UBs no município de Marabá. Empresa: iNtErJEt coMErcial 
EirEli, inscrita no cNPJ sob n°59.403.410/0001-26, valor: r$ r$ 1.998,00 
(UM Mil, NovEcENtos, NovENta, oito rEais). dotação orçamentaria: 10 
301 0012 2.047 Programa atenção Básica de saúde - PaB. Elemento de des-
pesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. data da assiNatUra 16 de se-
tembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária Municipal 
de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 854795

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo ParciaLMeNte deserta 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 27/2022 
a Prefeitura Municipal de Novo Progresso torna público que o Pregão 
Eletrônico nº 27/2022 com data da abertura: 13/09/2022 ás 08h00min, que 
versa sobre: registro de Preços Para contratação de Empresa de Prestação 
de serviços de transporte Escolar, da rede de Ensino Estadual e Municipal, 
para atender os itens desertos no Pe 15/2022-srp, do Municipio de Novo Pro-
gresso, Estado do Pará, foi declarada Parcialmente deserta Para os itens nº 
02 e 04, pelo não comparecimento de licitantes interessados. scheila Luiza 
Lavall - Pregoeira.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetroNico Nº 32/2022-srP 

objeto: registro de Preços Para fornecimento de Uniformes, tecidos, avia-
mentos e outros, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso/Pa. tipo: Menor preço por item. data da abertura: 30/09/2022 ás 
08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através do sistema ele-
trônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.com. o 
Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. 
scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 854798

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00062 
Para sisteMa de reGistro de PreÇos 
coM cota reserVada Para Mes e ePPs. 

objeto: aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis des-
tinados a atender aos Programas de alimentação Escolar (PNaE), de Jovens 
e adultos (EJa) e alimentação Escolar indígena (PNai), Ensino de tempo in-
tegral e centros Municipais de Educação infantil deste Município. data de 
abertura: 04/10/2022 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: 20/09/2022. diego Guimarães Vieira - Pre-
goeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 854800

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de  adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ Nº 01.611.858/0001-55 torna 
público que conforme processo administrativo 102/2022, referente ao toMa-
da dE PrEÇo 008/2022, e nos termos da legislação vigente Publica seu avi-
so de Homologação no dia 19/09/2022, pela Prefeita Municipal, leila raquel 
Possimoser objeto: construção de 03 Pontes de Madeira de lei Nas vicinais 
do Municipio de Placas.  total: E c G lima Eireli apresentou proposta no valor 
de r$ 800.706,69 (oitocentos mi, setecentos e seis reais e sessenta e nove 
centavos). Leila raquel Possimoser - Prefeita.

Protocolo: 854803

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa através da secretaria Muni-
cipal de saúde, torna - se público que realizará licitação exclusiva para Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte na Modalidade Pregão Eletrônico 
nº 027/2022-PE/sEMsa -srP por registro de Preços do tipo Menor Preço Por 
item. cujo o objeto e: aquisição de Equipamento/Material Permanente Para 
atenção Especializada em saúde conforme Proposta: 12352.50100/1210-06 
através do Ministerio da saúde, para suprir as necessidades do município de 
rurópolis/Pa. data da abertura 03/10/2022 Horário 09:00h  será julgado o 
processo de licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.
com.br  . Para adquirir o edital nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.
br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.
com.br. José edilson Machado Lima - Pregoeiro municipal.

Protocolo: 854805
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtrato de coNtrato

disPeNsa Nº 7/2022-00010 
objeto: aquisição Emergencial da transmissão da Motoniveladora caterpillar
-120k Com número de Identificação Cat 0120kkkjap04396, Visando atender 
as demandas de recuperações de Estradas atingidas Pelas fortes chuvas que 
comprometeram a infraestrutura viária das vicinais do Município de santa 
Maria do Pará, até a instauração de regular Processo licitatório. contratante: 
Prefeitura Municipal. contrato nº 20220166. contratada: tractorpa comercio 
de Peças E acessorios ltda, cnpj 37.464.802/0001-62. valor: r$ 80.000,00 
(oitenta mil reais). vigência: 28/06/2022 a 28/07/2022.

eXtratos de terMos aditiVos 
espécie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20210336.  contratante: Prefeitura 
Municipal de santa Maria do Pará, cnpj 05.149.174/0001-34. contratado: 
costa & Paes ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contra-
tação de serviços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Ho-
mologação, Termo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de registro de 
Preço, Extrato de Contrato, Em Jornais Oficiais E Jornais de Grande circulação 
no Estado do Pará, visando atender as necessidades da Prefeitura de santa 
Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo 
de vigência do contrato até 01 de fevereiro de 2022, nos termo do art.57, 
inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/01/2022 a 01/02/2022. 
data de assinatura: 31/12/2021.

espécie: 1º termo aditivo ao contrato nº20210337.  contratante: fundo 
Municipal de Educação, cnpj 31.416.912/0001-72. contratado: costa & Paes 
ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contratação de servi-
ços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Homologação, ter-
mo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de registro de Preço, Extrato 
de Contrato, Em Jornais Oficiais E Jornais de Grande circulação no Estado do 
Pará, visando atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação 
de santa Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo objetiva a Prorroga-
ção do Prazo de vigência do contrato até 01 de fevereiro de 2022, nos ter-
mo do art.57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/01/2022 a 
01/02/2022. data de assinatura: 31/12/2021.

espécie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20210338.  contratante: fundo 
Municipal de assistência social, cnpj 18.172.112/0001-95. contratado: costa 
& Paes ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contratação 
de serviços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Homologa-
ção, Termo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de registro de Preço, 
Extrato de Contrato, Em Jornais Oficiais E Jornais de Grande circulação no 
Estado do Pará, visando atender as necessidades da secretaria Municipal de 
assitencia social de santa Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo obje-
tiva a Prorrogação do Prazo de vigência do contrato até 01 de fevereiro de 
2022, nos termo do art.57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 
01/01/2022 a 01/02/2022. data de assinatura: 31/12/2021.

espécie: 1º termo aditivo ao contrato nº 20210339.  contratante: fundo 
Municipal de saude, cnpj-Mf, nº 11.481.192/0001-11. contratado: costa & 
Paes ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contratação de 
serviços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Homologa-
ção, Termo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de registro de Preço, 
Extrato de Contrato, Em Jornais Oficiais E Jornais de Grande circulação no 
Estado do Pará, visando atender as necessidades da secretaria Municipal de 
saúde de santa Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo objetiva a Pror-
rogação do Prazo de vigência do contrato até 01 de fevereiro de 2022, nos 
termo do art.57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/01/2022 
a 01/02/2022. data de assinatura: 31/12/2021.

espécie: 2º aditivo ao contrato nº20210336.  contratante: Prefeitura Muni-
cipal de santa Maria do Pará, cnpj 05.149.174/0001-34. contratado: costa 
& Paes ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contratação 
de serviços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Homo-
logação, Termo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de Registro de 
Preço, Extrato de Contrato, Em Jornais Oficiais E Jornais de Grande Circulação 
no Estado do Pará, visando atender as necessidades da Prefeitura de santa 
Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo objetiva a Prorrogação do Prazo 
de vigência do contrato até 01 de Junho de 2022, nos termo do art.57, inciso 
ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/02/2022 a 01/06/2022. data de 
assinatura: 01/02/2022.

espécie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20210337.  contratante: fundo 
Municipal de Educação, cnpj 31.416.912/0001-72. contratado: costa & Paes 
ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contratação de ser-
viços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Homologação, 
Termo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de registro de Preço, 
Extrato de Contrato, Em Jornais Oficiais E Jornais de Grande circulação no 
Estado do Pará, visando atender as necessidades da secretaria Municipal de 
Educação de santa Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo objetiva a 
Prorrogação do Prazo de vigência do contrato até 01 de Junho de 2022, nos 
termo do art.57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/02/2022 
a 01/06/2022. data de assinatura: 01/02/2022.

espécie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20210338.  contratante: fundo 
Municipal de assistência social, cnpj 18.172.112/0001-95. contratado: costa 
& Paes ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contratação 
de serviços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Homolo-
gação, Termo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de registro de 
Preço, Extrato de Contrato, em Jornais Oficiais e Jornais de Grande circulação 
no Estado do Pará, visando atender as necessidades da secretaria Municipal 
de assitencia social de santa Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo 
objetiva a Prorrogação do Prazo de vigência do contrato até 01 de Junho de 
2022, nos termo do art.57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 
01/02/2022 a 01/06/2022. data de assinatura: 01/02/2022.

espécie: 2º termo aditivo ao contrato nº 20210339.  contratante: fundo 
Municipal de saude, cnpj-Mf, nº 11.481.192/0001-11. contratado: costa & 
Paes ltda, inscrito(a) no cnpj 08.602.474/0001-15. objeto: contratação de 
serviços Em Publicação de atos normativos: aviso de licitação, Homologa-
ção, Termo de Ratificação, Termo aditivo, Extrato da ata de registro de Pre-
ço, Extrato de Contrato, em Jornais Oficiais e Jornais de Grande circulação 
no Estado do Pará, visando atender as necessidades da secretaria Municipal 
de saúde de santa Maria do Pará/Pa. o Presente termo aditivo objetiva a 
Prorrogação do Prazo de vigência do contrato até 01 de Junho de 2022, nos 
termo do art.57, inciso ii, da lei federal nº 8.666/93. vigência: 01/02/2022 
a 01/06/2022. data de assinatura: 01/02/2022.

Protocolo: 854806

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de MoBiLidade e trÂNsito - sMt

eXtrato de Portaria
Extrato de Portaria para fiscal de Contrato nº. 031/2022-SMT objeto: de-
signar os servidores leandro da conceição valente da silva - Matrícula 90472 
e reinaldo Junio costa dos santos- Matrícula 49335 para exercerem a função 
de fiscais titular e fiscal substituto da Aquisição de fardamento.

Protocolo: 854811

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

aViso de reaBertUra LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 009/2022 - seMiNFra - UasG 9276444
a Pregoeira do Município de santarém, comunica que a data da ses-
são de abertura do Pregão Eletrônico srP nº 009/2022- sEMiNfra, será no 
dia 03/10/2022, às 9:00 h no site http:// www.gov.br/compras. objeto: rE-
Gistro dE PrEÇo Para coNtrataÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM 
oBra civil rEfErENtE aos sErviÇos dE MaNUtENÇÃo dE vias, Gradil 
E MaNUtENÇÃo PrEdial No MUNicÍPio dE saNtararÉM/Pa. Edital: http://
www.gov.br/compras. informações gerais: o edital está disponível na página 
eletrônica www.santarem.pa.gov.br.

santarém (Pa), 20 de setembro de 2022.
ana Flávia Lopes Ferreira

Pregoeira Municipal/sEMiNfra
Protocolo: 854813

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-31/saÚde

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade: Pregão na forma Eletrô-
nico, tipo Menor Preço, por itEM, em sessão Pública Eletrônica a partir das 
08h00min (oito horas) (horário de Brasília- df) do dia 03/10/2022, através do 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br. objeto: contratação de empresa 
especializada para realização de exames de imagem, destinado a atender as 
demandas das Unidades de saúde do Município de são domingos do ara-
guaia/Pa, nos termos da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, 
decreto federal nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações 
posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da 
transparência do Município de são domingos do araguaia-Pa www.saodomin-
gosdoaraguaia.pa.gov.br , Mural de licitações - tcM/Pa www.tcm.pa.gov.br e/
ou no site: www.portaldecompraspublicas.com.br. são domingos do araguaia 
- Pa, 19 de setembro de 2022.

Janelma alves da silva
Pregoeira

Município de são domingos do araguaia-Pará
Prefeitura Municipal
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aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-32/PMsda

o Município de são domingos do araguaia - Pa, através da Prefeitura 
Municipal, por intermédio da Pregoeira, torna público, a abertura do seguinte 
PrEGÃo PrEsENcial 9/2022-32/PMsda - por sistema de registro de Preços, 
tipo menor preço por itEM: data de abertura: 03/10/2022, as 14h00min. 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de madeiras em 
geral para atender as necessidades da secretaria Municipal de obras deste 
Município. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 
na sala da comissão Permanente de licitação, na rua acrísio santos, s/n cen-
tro, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente, no site da 
Prefeitura Municipal de são domingos do araguaia, no endereço: https://sao-
domingosdoaraguaia.pa.gov.br/ e no portal do tcM-Pa - Mural de licitações.
são domingos do araguaia - Pa, 19 de setembro de 2022.

Janelma alves da silva-Pregoeira
Protocolo: 854815

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos 012/2022
coNtrataÇÃo dE EMPrEsa Para coNstrUÇÃo dE PoNtEs EM coNcrEto 
arMado EM Estradas viciNais No MUNicÍPio dE sÃo fEliX do XiNGU 
atENdENdo E a sEcrEtaria MUNiciPal dE oBras. abertura: 06/10/2022 
às 08h30m. Edital: departamento de licitações na sede da Prefeitura no 
Endereço: avenida 22 de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 
12h00m. e-mail licitação.pmsfx@hotmail.com

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 854817

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico 070/2022 - srP
rEGistro dE PrEÇo Para fUtUra aQUisiÇÃo dE MatErial dE coNstrU-
ÇÃo: ciMENto, tEla soldada E arEia Grossa, Para atENdEr a sEcrE-
taria dE sErviÇos UrBaNos - sEMUrB E rEcUrsos da cEssao oNEro-
sa lEi MUNiciPal 615/2022. abertura: 05/10/2022 às 09 h30m. Edital: 
departamento de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida 22 
de março nº. 915 - centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licita-
ção.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 854818

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
eXtrato de terMo aditiVo

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20222765, 
origem: Pregão eletrônico 024/2022. contratante: fundo de des.da 
Educ.e valor.do Magistério - fUNdEB. contratada: KoNKrEta coNstrUtora 
EirEli. cNPJ: 27.736.595/0001-58. objeto: acréscimo de serviços ao contra-
to nº 20222765, nos termos do art. 65, inc.i, letra “b” e § 1º, da lei federal 
nº 8.666/93. valor: r$ 337.244,40. vigência: 29/08/2022 a 06/02/2023. 
data da assinatura: 29 de agosto de 2022.

eXtrato de terMo aditiVo
eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20222773, 
origem: Pregão eletrônico 024/2022. contratante: fundo de des.da 
Educ.e valor.do Magistério - fUNdEB. contratada: KoNKrEta coNstrUtora 
EirEli. cNPJ: 27.736.595/0001-58. objeto: acréscimo de serviços ao contra-
to nº 20222773, nos termos do art. 65, inc.i, letra “b” e § 1º, da lei federal 
nº 8.666/93. valor: r$ 390.791,64. vigência: 29/08/2022 a 06/02/2023. 
data da assinatura: 29 de agosto de 2022.

cristiaNa GriMoUtH taVeira
sEcrEtária MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 854821

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertu-
ra de Processo Licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade 
Pregão Eletrônico srP nº 051/2022, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de uniformes padronizados e equipamentos de 
proteção individual - EPi, para atender as necessidades da diretoria municipal 
de trânsito e transporte - dEMUtraN e dos agentes de combates a Ende-
mias- acE, agentes comunitários de saúde -acs e serviço de atendimento 
Móvel de Urgência - saMU de são Miguel do Guamá/Pa. a abertura da sessão 

pública será em 04/10/2022 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrôni-
co Portal de compras do Governo federal https://www.gov.br/compras/pt-br, 
UasG:.980551, Edital e anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 
https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal de compras do Governo 
federal https://www.gov.br/compras/pt-br Portal tcM/Pa, Email cPl: smg.
pregao@gmail.com, diretoria de licitação, sito Praça licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito
Protocolo: 854823

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPa de UrUarÁ
retiFicaÇÃo

a PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ publica retificação do extrato da 
ordem de serviço nº 2022001-06, circulada na edição do ioEPa nº 35.119, 
pag. 97 do dia 19/09/2022, onde lê-. construção de um camelódromo no 
Município de Uruará - Pá, leia-se execução da Pavimentação de vias Públicas 
no Município de Uruará-Pá.

aViso de LicitaÇÃo
Publica Pregão eletrônico Nº 9/2022-00040 Processo administrativo 
Nº 92022040. oBJEto: registro de Preços para seleção de proposta mais 
vantajosa para futura e eventual aquisição de equipamentos e ferramentas a 
serem utilizados na manutenção de prédios e logradouros públicos e nos ser-
viços de jardinagem e conservação de áreas verdes do município para atender 
a demanda do fundo Municipal Educação de fundo de desenv. Educação Bási-
ca/fUNdB, fundo Municipal de saúde, secretaria Municipal de viação e obras 
e secretaria Municipal de agricultura. data da abertura: 04/10/2022. Horário 
09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.br. o edital encontra-se 
disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos dias úteis, no horário 
das 08 às 12 horas e portal do tcM/Pa.

Protocolo: 854824

.

.

ParticULares
.

FaZeNda saNta LUZia e oUro Preto 
LaUcioNe BoNi 

cPF: 007.980.477-20 
localizado na rod. Pa-150, Km 148, Estrada vicinal do Galo, Zona rural, tor-
na público que está requerendo junto a sEMasa / Breu Branco - Pa, a licença 
de atividade rural para a atividade de criação de Bovinos.

Protocolo: 854804

PaULo cesar WaLdaMeri 
cPF nº 672.555.231-53 

torna público que rEQUErEU a secretaria Municipal de Meio ambiente - sEMMa/
NP, sob o protocolo nº 1600 de 17/12/2021 a licença de atividade rural - lar.

Protocolo: 854802

torNa-se PÚBLico a coNcessÃo do 
LiceNciaMeNto de atiVidade rUraL - Lar 

Nº 0022\2022, protocolada sob o n° 20220063, Fazenda esperança. sE-
crEtaria EXEcUtiva dE MEio aMBiENtE dirEtoria dE licENciaMENto 
aMBiENtal - sEMa - Baião\Pa.

torNa-se PÚBLico a coNcessÃo do 
LiceNciaMeNto de atiVidade rUraL - Lar 

Nº 0024/2022, protocolada sob o n° 20220060, Fazenda areal. sEcrEta-
ria EXEcUtiva dE MEio aMBiENtE dirEtoria dE licENciaMENto aM-
BiENtal - sEMa - Baião\Pa.

torNa-se PÚBLico a coNcessÃo do 
LiceNciaMeNto de atiVidade rUraL - Lar 

Nº 0023/2022, protocolada sob o n° 20220054, Fazenda Baião. sEcrEta-
ria EXEcUtiva dE MEio aMBiENtE dirEtoria dE licENciaMENto aM-
BiENtal - sEMa - Baião\Pa.

torNa-se PÚBLico a coNcessÃo do 
LiceNciaMeNto de atiVidade rUraL - Lar 

Nº 060/2022, protocolada sob o n° 540/2022, Fazenda anoerá l. sEcrE-
taria EXEcUtiva dE MEio aMBiENtE dirEtoria dE licENciaMENto aM-
BiENtal - sEMa - Moju\Pa.

Protocolo: 854797

LiceNÇa de atiVidade rUraL - Lar
a FaZeNda ciGaNa 

inscrita no cPF nº. 425.914.732-34 
torna público que requereu junto a sEcrEtaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENtE - sEMMa de Goianésia - Pa a licENÇa dE atividadE rUral - lar, 
processo nº 014/2022, no dia 27/01/2022 e foi emitida a lar Nº 018/2022, 
com validade até 22/07/2022 para as atividades 0105-Bovinocultura e 
0109-cultura de ciclo curto, localizada na Gleba repartimento lote 17/5-10 E 
18, Zona rural de Goianésia/Pa.

Protocolo: 854791
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..

eMPresariaL
.

cÂMara MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato do 2º aditiVo

contratada: rodriGUes LoBo coMercio de coMBUstÍVeis eire-
Li-cNPJ nº 06.238.480/0001-00. contratante: caMara MUNiciPaL 
de UrUara. Licitação: Pregão eletrônico nº 2021-00009. objeto: aqui-
sição de combustível. Objeto do Termo Aditivo: Equilíbrio Econômico-financeiro 
ao contrato administrativo nº 001/2022-cMU, tendo em vista que o preço con-
tratado atenuou pela qual fica diminuído o valor unitário de R$ 7,95 (sete reais 
e noventa e cinco centavos), para o valor de r$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco 
centavos), sofrendo uma variação para menos de 20,1258%, sendo o contrato 
diminuído o valor de r$ 7,854,40 (sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais 
e quarenta centavos). Passando o contrato do valor do valor de r$ 216.062,25 
(duzentos e dezesseis mil sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para o 
montante de r$ 208.207,85 (duzentos e oito mil duzentos e sete reais e oitenta 
e cinco centavos).  data da assinatura 15 de setembro de 2022.

Protocolo: 854825

resideNciaL aMec ViLLe JacaraNdÁ
aMec ViLLe JacaraNdÁ 

torna público que recebeu do (a) sEcrEtaria dE Estado dE MEio aMBiEN-
tE E sUstENtaBilidadE-sEMas-Pa, a licença vaZÃo Para dilUiÇÃo dE 
laNÇaMENtos dE EflUENtEs, com validade de 24/08/2027 para a ativi-
dadE dE laNÇaMENtos dE EflUENtEs, EM ParaUEPaBas-Pa.

Protocolo: 854826

a empresa aGroMaX eQUiPaMeNtos aGrÍcoLas Ltda 
instalada no município de Paragominas - Pa, à rodovia Pa 256, Km 5, s/n, 
Nova conquista, torna público que requereu junto à sEMMa/ Paragominas, a 
renovação da licença de operação - lo, para atividade de oficiNa MEcÂNi-
CA, LANTERNAGEM E PINTURA; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E 
PoliMENto dE vEÍcUlos aUtoMotorEs.

Protocolo: 854828

Posto iNVeNciVeL Ltda 
cNPJ Nº 04.901.294/0001-83 

torna público que recebeu da sEMMa a lo Nº 257/2022 para Posto revende-
dor de combustíveis em Belém, válida até 01/09/2026.

Protocolo: 854829

siNdicato dos BoMBeiros ciVis 
do estado do ParÁ - siNdBcPa

editaL Para coNVocaÇÃo de asseMBLeia
Pelo presente edital o siNdicato dos BoMBeiros ciVis do estado 
do ParÁ - siNdBcPa - cNPJ: 33.391.507/0001-72, em conformidade 
com o artigos 11, 13 do estatuto, convoca seus associados para assembleia 
Geral Extraordinária no dia 26 de setembro de 2022, às 10:00 horas a ser 
realizada na sede do sindicato localizada no conjunto Panorama XXi, Qd 18 
nº18 sala 101 Belém/Pa, para tratar seguinte pauta: i -comissão Eleitoral, 
conforme artigo 32,§1º e §2º, para dirigir as eleições do Sindicato; II - convo-
cação para as eleições sindicais e definição do calendário da eleição como data 
da eleição, locais e horários de funcionamento da coleta de votos na eleição do 
sindicato. Belém, Pa, 16 de setembro  de 2022. sr. everaldo trindade da 
silva. Presidente do siNdBcPa.

Protocolo: 854832

rocHa coNcreto e Brita Ltda
cNPJ N° 31.365.873/0001-21 

torna público o protocolo de rEQUEriMENto dE PEsQUisa, JUNto À aNM, 
ProvENiENtE dE traNsfErÊNcia dE dirEitos - cEssÃo Parcial, que 
originou o ProcEsso N° 850.592/2022, localizado no município de Medici-
lândia/Pa.

Protocolo: 854835
sUZaNo s.a. 

cNPJ: 16.404.287/0336-73 
arrendatária da FaZeNda ÁGUa LiMPa localizada no município de Ulianó-
polis no Estado do Pará, torna público que recebeu da sEMMa-UliaNÓPolis 
LAR N° 018/2022 para a atividade de reflorestamento.

Protocolo: 854837

sUZaNo s.a. 
cNPJ: 16.404.287/0336-73 

arrendatária da FaZeNda saYoNara localizada no município de Paragomi-
nas no Estado do Pará, torna público que requereu a sEMMa-ParaGoMiNas 
LAR N° 025/2019 para a atividade de reflorestamento.

Protocolo: 854838

aVaNco resoUrces MiNeraÇÃo Ltda
cNPJ: 09.075.146/0002-51

torna público que recebeu em 02/09/2022 da secretaria de Estado de Meio 
ambiente e sustentabilidade - sEMas/Pa, a outorga Preventiva de número 
1249/2022, referente processo: 2022/0000016394.

Protocolo: 854820

aUto Posto de coMBUstÍVeis rUi BarBosa Ltda 
torna público que recebeu da sEMMa/stM, a licença de operação - lo nº 
2022/0000178, válida até 03/09/2026, para atividade de comércio varejista 
de combustíveis para veículos automotores - posto revendedor/abastecimen-
to, em santarem/Pa.

Protocolo: 854812

Pedido da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a. 

inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 
torna público requereu da secretaria Municipal de Meio ambiente de santana 
do araguaia a licença de operação para atividade de telefonia celular, situado 
na rUa JosÉ a. soarEs s/Nº lotE Nº01, QUadra 06, EsPaNÇÃo - santana 
do araguaia (PasGU03).

Protocolo: 854809

o.t. de soUZa iNd. e coM. de Madeiras eireLi
cNPJ 22.608.433/0001-67 

Recebeu junto a SEMMAT no dia 29/08/2022, a retificação da Licença de Ope-
ração nº 32/2021 - industria Madeireira, com venc. 29/08/2025, aNaPÚ/Pa.

Protocolo: 854852

JoaNiLsoN siLVa oLiVeira coMÉrcio de GÁs 
cNPJ 37.745.252/0001-50 

rua Zé dentista, 94, alto Paraíso, Jacundá-Pa, requereu da sEMatUr licença 
de operação para a atividade de comércio varejista de GlP.

Protocolo: 854856

W N coMÉrcio de coMBUstiVeis eireLi
cNPJ 26.346.815/0001-10 

torna público que através do processo n°2337/2022, requereu à sEMMa/caPi-
tÃo PoÇo, a renovação da  li N°005/2021 para atividade de posto revendedor 
de combustível, localizado na tv santo antônio do abacaba, s/N município de 
caPitÃo PoÇo/Pa, cEP: 68.650.000, Estado do Pará.

Protocolo: 854857

editaL de HoMoLoGaÇÃo de reGistro de cHaPas (s) 
iNscritas Para a eLeiÇÃo do siNdicato dos 

traBaLHadores No coMÉrcio VareJista e atacadista 
de GÊNeros aLiMeNtÍcios e siMiLares do estado 

do ParÁ - siNtcVaPa 2022 /2027
o presidente do siNdicato dos traBaLHadores No coMÉrcio 
VareJista e atacadista de aLiMeNticios dos estados do ParÁ 
(siNtcVaPa), nos usos de suas atribuições estatutárias que lhe são conferi-
das, observado ainda o edital de convocação de Eleições sindicais, publicado 
no Diário Oficial do Estado do dia 08 DE Setembro de 2022 DO n.35.109 pag. 
123, objetivando a realização de eleição para diretoria do sindicato, conse-
lho fiscal, delegados representantes junto à federação dos trabalhadores 
no comércio e serviços dos Estados do Pará e amapá - fEtracoM e seus 
respectivos suplentes para o quadriênio (2023/2027), pleito este designado 
para ocorrer no dia 29 de setembro de 2022, das 08 às 17 horas, em urnas 
fixas, num total de 01 (uma), localizada na sede do sindicato, e itinerantes, 
num total de 05. Em conformidade com o estabelecido no Estatuto sindical 
art. 34º, o presidente do sindicato  através deste Edital, torna público e faz 
saber que ao termino do estabelecido no art 31º do Estatuto sindical foi escri-
ta e homologada apenas 01 (uma) chapa denominada de: UNidadE E lUla, 
chapa 01: assim composta: Presidente antônio caetano de souza filho, vice 
Presidente antônio carlos flores de souza, secretário Geral alcenor Pantoja 
correa, tesoureiro luiz Gonzaga  Batista. 1º tesoureiro Marcus vinícius Pom-
peu Pereira, diretor de formação sindical alciria Martins Gonçalves, diretor 
de Esportes cultura e laser antônio flor Nunes, diretor de assuntos de saúde 
do trabalhador francisco de assis Nogueira dos santos, diretor suplente rony 
de Melo da silva, diretor suplente francisco flávio da silva almeida, diretor 
suplente Marcio Gomes correa, diretor suplente flaviano da silva tavares, 
diretor suplente antônio Maria Pereira dos reis, diretor suplente andré trin-
dade dos santos, diretor suplente lindomar alexandre lobato dos santos, 
diretor suplente thales Herison araújo santos, Membro titular do conselho 
fiscal rosemário conceição dias, Membro titular do conselho fiscal  antônio 
Mariano dos santos, Membro titular do conselho fiscal  raimundo Enival-
do da Silva Santos; Membro Suplente do Conselho Fiscal  Rui Sales Oliveira, 
Membro suplente do conselho fiscal  sérgio sousa Brito, Membro suplente 
do conselho fiscal Nelma Bezerra da silva , representante Junto a fetracom 
Efetivo antônio carlos flores de souza, representante Junto a fetracom  su-
plente alcenor Pantoja correa. o presente edital encontra-se na integra, na 
sede do sindicato. Belém/Pa, 15 de setembro de 2022. declara-se a partir 
desta data, homologada a chapa Unidade e luta chapa 01 para que surtam 
seus jurídicos efeitos. antônio caetano de souza Filho  Presidente do 
siNtcVaPa. Belém, 20 de setembro de 2022.

Protocolo: 854859

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
aVisos de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio Nº31/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº12/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
04/10/2022, às 08h30 (hora local), cujo objeto é a contratação de empresa 
para possível prestação de serviços de telefonia móvel. os interessados em 
obter o edital de licitação deverão se dirigir à sede da câmara Municipal de 
Marabá, na sala da cPl, à avenida Hiléia s/N, agrópolis do iNcra, bairro 
amapá, Marabá/Pa, ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro
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Processo LicitatÓrio Nº32/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº13/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
04/10/2022, às 09h30 (hora local), cujo objeto é a contratação de empresa 
para possível fornecimento de aparelhos de telefonia móvel (celulares), para 
atender as necessidades do legislativo Municipal. os interessados em obter o 
edital de licitação deverão se dirigir à sede da câmara Municipal de Marabá, 
na sala da cPl, à avenida Hiléia s/N, agrópolis do iNcra, bairro amapá, Ma-
rabá/Pa, ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
dÉLio saMPaio aZeredo

Pregoeiro

Processo LicitatÓrio Nº33/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº14/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá, por intermédio da comissão Permanen-
te de licitação, torna público que fará realizar certame licitatório, no dia 
04/10/2022, às 10h30 (hora local), cujo objeto é a contratação de empresa 
para aquisição e instalação de gerador de energia e detectores de metais, 
para atender as necessidades do legislativo Municipal. os interessados em 

obter o edital de licitação deverão se dirigir à sede da câmara Municipal de 
Marabá, sala da comissão de licitação, ou no site maraba.pa.leg.br.

Marabá/Pa, 19 de setembro de 2022.
dÉLio saMPaio aZeredo-Pregoeiro

Protocolo: 854844

d a dos saNtos Ltda 
cNPJ 37.177.247/0001-98 

torna público que recebeu a lo 014/2022 sEMMa, sob proc. 84/2022, ativ. 
Serraria com Desdobro e Beneficiamento, Cametá/PA.

Protocolo: 854845

iMPeriaL iNd. coM. eXP. de Prod. FLorestais Ltda 
cNPJ 33.284.784/0001-86 

solicitou junto a sEctEMa, a renovação da lo nº 1/2021, ativ. Porto de 
apoio, cond.industrial, MoJU/Pa

Protocolo: 854847

Wood BrasiL ParÁ eXPortaÇÕes eireLi 
cNPJ nº. 24.875.638/0001-34 

torna-se público q/recebeu da sEMMa a lo nº. 0101/2022 c/validade até 
17/08/2023 p/exercer a atividade de secagem/bitolagem de madeira p/co-
mércio e/ou exportação na av. João Paulo ii nº. 65, Bairro dom aristides, 
Município de Marituba/Pa.

Protocolo: 854855
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