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Comandante-Geral: CEL. QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) (91) 4006-8313 /8355

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
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Tel.: (91) 3202-4350/4349

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES
Superintendente: Maria da Glória Boulhosa Caputo
Tel.:(91) 3201-9478 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM
Secretária: Alinne Kellen Monteiro Passos
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911   Vera Oliveira: 32020931 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA
Presidente: Hilbert Hil Carreira do Nascimento
Tel.: (91) 4005-7733

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC
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Secretário: Inocêncio Renato Gasparim
Tel.:   (91) 3239-1414/1400
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HUMANOS - SEJUDH
Secretário: Valbetanio Barbosa Milhomem
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, MINERAÇÃO  E  ENERGIA - SEDEME
Secretário: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior
Tel.: (91) 3110-2558/2552

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ
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Presidente: Orlando Reis Pantoja
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442 
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eXecUtiVo
.

..

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.709, de 20 de seteMBro de 2022
dispõe sobre vantagens funcionais dos conselheiros do Tribunal de contas 
do Estado do Pará.
a assEMBlEia lEGislaTiva do EsTado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º aos conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará é devido, 
cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens 
previstas nesta lei.
art. 2º licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, adquirida após cada triênio 
ininterrupto de efetivo exercício. 
§ 1º as licenças-prêmio não usufruídas, em regra, serão indenizadas por 
ocasião da exoneração, aposentadoria ou morte do conselheiro do Tribunal 
de contas do Estado do Pará. 
§ 2º fica permitida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio do exercício 
atual, concedidas e não gozadas pelos conselheiros em atividade, inclusive 
aquelas concedidas e não gozadas em exercícios anteriores à publicação 
desta Lei, respeitada a disponibilidade orçamentário-financeira da Instituição, 
observada a ordem cronológica dos pedidos para fins de pagamento. 
art. 3º férias no período de 60 (sessenta) dias, a cada exercício. 
§ 1º É facultada a conversão de um terço de cada período de férias em 
pecúnia, nele considerado o terço constitucional, mediante requerimento 
à Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias do efetivo gozo. 
§ 2º as férias não usufruídas pelo conselheiro por absoluta necessidade 
de permanência no serviço poderão ser convertidas em indenização 
equivalente ao valor integral do subsídio, sem prejuízo do recebimento do 
terço constitucional, por cada mês de férias não usufruídas.
§ 3º À Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará cabe a 
organização da escala de férias dos conselheiros, obedecidas as regras 
estabelecidas no âmbito deste Tribunal.
§ 4º as férias adquiridas e não gozadas de conselheiros até a edição desta 
lei, uma vez marcado seu gozo, poderão ser objeto de conversão de um 
terço em abono pecuniário, respeitado, para todos os efeitos, o limite de 
até duas conversões no ano. 
§ 5º Por ato excepcional da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
fundamentada na necessidade de serviço, poderá o conselheiro ter suspenso o 
gozo de férias com direito a optar pela fruição em outra oportunidade. 
art. 4º Pelo desempenho da função de direção do Tribunal de contas 
do Estado do Pará, aos Conselheiros serão pagas gratificações mensais, 
incidentes sobre o valor dos subsídios, sem direito a incorporação e 
vinculada ao tempo de desempenho da função de Presidente, de vice-
Presidente, de corregedor, de ouvidor, de coordenador da Escola de 
contas, de coordenador de comissão de sistematização e consolidação 
de Jurisprudência e de coordenador de comissão para o aperfeiçoamento 
de Mecanismos para o desenvolvimento do controle Externo, na forma 
estabelecida nesta lei e respeitado o teto constitucional. 
Parágrafo único. A gratificação estabelecida no caput será de 30% do valor 
do subsídio. 
art. 5º ficam convalidados os normativos editados e praticados pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Pará, relativos às conversões e gratificações 
previstas nesta lei, de idêntica natureza jurídica. 
art. 6º as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias do Tribunal de contas do Estado do Pará.
art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.710, de 20 de seteMBro de 2022
altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
a assEMBlEia lEGislaTiva do EsTado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei:
art. 1º a lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“art. 6º-a fica vedada a nomeação de pessoas que tiverem sido condenadas, 
com trânsito em julgado, por crimes cometidos com violência doméstica e 
familiar contra a mulher.
Parágrafo único. o impedimento previsto no caput deste artigo cessa após o 
integral cumprimento da pena.
................................................................
art. 17. ...................................................
................................................................
iX - não ter contra si ordem de prisão ou de medida protetiva decretadas nos 
termos da lei federal n° 11.340, de 7 de agosto de 2006.
...............................................................”
art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 855543

decreto Nº 2.097, de 21 de deZeMBro de 2021
concede Pensão Especial civil em favor de NaTalia lUiZa MarTiNs 
doUrado QUEiroZ, NicollE loUisE doUrado dE QUEiroZ, loaN 
EMaNUEl dE olivEira QUEiroZ, PETHalla PiNHEiro rodriGUEs e 
EWErToN lUaN dE liMa fErrEira QUEiroZ, na condição de esposa e 
filhos do Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, WANGLAY WALLAX 
liMa dE QUEiroZ.
o GovErNador do EsTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 160, inciso ii, alínea “c”, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e com o art. 6º da lei complementar 
Estadual nº 039, de 9 de janeiro de 2002;
considerando as informações constantes no Processo nº 2018/512725.
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Especial civil mensal, no valor de r$ 
7.413,39 (sete mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), 
em favor de NaTalia lUiZa MarTiNs doUrado QUEiroZ, NicollE 
loUisE doUrado dE QUEiroZ, loaN EMaNUEl dE olivEira QUEiroZ, 
PETHalla PiNHEiro rodriGUEs e EWErToN lUaN dE liMa fErrEira 
QUEIROZ, esposa e filhos do ex-Investigador da Polícia Civil do Estado 
do Pará, Wanglay Wallax lima de Queiroz, falecido em 13 de junho de 
2018, em decorrência de acidente em serviço, cabendo aos dependentes 
a integralidade do montante do benefício, na seguinte data e proporção:
i - 20% (vinte por cento) a NaTalia lUiZa MarTiNs doUrado QUEiroZ, 
a contar de 13 de junho de 2018;
ii - 20% (vinte por cento) a NicollE loUisE doUrado dE QUEiroZ, a 
contar de 13 de junho de 2018;
iii - 20% (vinte por cento) a loaN EMaNUEl dE olivEira QUEiroZ, a 
contar de 13 de junho de 2018;
iv - 20% (vinte por cento) a PETHalla PiNHEiro rodriGUEs, a contar 
de 13 de junho de 2018;
v - 20% (vinte por cento) a EWErToN lUaN dE liMa fErrEira QUEiroZ, 
a contar de 13 de junho de 2018.
Parágrafo único. O filho menor faz jus à cota-parte da Pensão Especial Civil 
até completar 21 (vinte e um) anos, salvo se comprovar a condição de 
estudante e desde que não perceba remuneração, caso em que o direito se 
estenderá até que complete 24 (vinte e quatro) anos.
art. 2º a Pensão Especial civil mencionada corresponde ao vencimento e 
demais vantagens, assim discriminados:
vencimento Base..............................................................r$ 1.260,78 
Gratificação Tempo Integral (70%)........................................R$    882,55
Gratificação Dedicação Exclusiva (70%)...............................R$    882,55
Gratificação de Risco de Vida (100%)...................................R$ 1.260,78
Gratificação de Polícia Judiciária (70%)................................R$    882,55
Gratificação de Escolaridade (80%).....................................R$ 1.008,62 
adicional por Tempo de serviço (20%).................................r$ 1.235,56 
Provento Mensal...............................................................r$ 7.413,39
Parágrafo único. a Pensão Especial de que trata este artigo será reajustada 
com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º 
deste ato.
Palácio do GovErNo, 21 de dezembro de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.174, de 14 de FeVereiro de 2022
concede Pensão Policial-Militar em favor de flávia coNsolaÇÃo 
fErNaNdEs, viúva do 3º sGT PM ivaNildo saNTos dE frEiTas.
o GovErNador do EsTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 77, combinado ao art. 79, alínea “a” da 
lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985, com a redação dada pela 
lei nº 6.049, de 11 de junho de 1997, e art. 48, inciso ii, da constituição 
Estadual;
considerando as informações constantes no Processo nº 2020/213894,
d E c r E T a:
art. 1º fica concedida Pensão Policial-Militar mensal, no valor de r$ 
1.704,30 (mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos), em favor de 
flávia coNsolaÇÃo fErNaNdEs, viúva do PM ivaNildo saNTos dE 
frEiTas, falecido em 3 de novembro de 2013, em decorrência do exercício 
da atividade policial-militar, cabendo à dependente 100% (cem por cento) 
do benefício concedido, a contar de 13 de março de 2020. 
art. 2º a Pensão Policial-Militar mencionada corresponde ao soldo e demais 
vantagens da graduação de 3º sGT PM a que foi promovido “post-mortem”, 
assim discriminados:
soldo...............................................................................r$    747,50
Gratificação de Risco de Vida (70%).......................................R$   523,25
Gratificação de Habilitação do Policial Militar (20%).................R$    149,50
Gratificação Tempo de serviço Militar (20%)...........................r$    284,05
Provento Mensal...............................................................r$ 1.704,30
Parágrafo único. a Pensão Policial-Militar de que trata este artigo será 
reajustada com base no Índice Nacional de Preços ao consumidor - iNPc, 
na data-base de 1º de janeiro.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com seus 
efeitos financeiros retroagindo de acordo com a data constante no art. 1º 
deste ato.
Palácio do GovErNo, 14 de fevereiro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 855531
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decreto
o GovErNador do EsTado rEsolvE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aNToNio sErGio loPEs cHavEs do cargo em comissão de assessor 
Especial i.
Palácio do GovErNo, 20 dE sETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto
o GovErNador do EsTado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, PaBlo 
JolY cosTa do valE BEZErra para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i.
Palácio do GovErNo, 20 dE sETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GovErNador do EsTado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aNToNio sErGio loPEs cHavEs para exercer o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete.
Palácio do GovErNo, 20 dE sETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 855530

d e c r e t o Nº 2634, de 20 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$ 714.251,86 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$ 714.251,86 (setecentos e Quatorze 
Mil, duzentos e cinquenta e Um reais e oitenta e seis centavos), para 
atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998317 - sEEl 0145 339033 198.224,33
081012781214998321 - sEEl 0101 339033 123.416,00

141012060814918715 - sEdaP 7106 449093 18.638,87
161011236715098902 - sEdUc 0143 339008 11.740,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339037 183.518,64
362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339039 16.714,02
362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 339047 2.000,00
362011442215008817 - fundação ParáPaz 0101 339039 24.000,00

572012012212978339 - EMaTEr 0101 339039 91.000,00
971010312212974668 - sEaP 0101 339030 3.000,00
971010312615088238 - sEaP 0101 339040 42.000,00

ToTal 714.251,86

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

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781114998794 - sEEl 0101 339037 123.416,00
081012781214998319 - sEEl 0145 339031 198.224,33

141012060814918715 - sEdaP 0106 449052 18.638,87
161011212212978339 - sEdUc 0143 339036 11.740,00

362011412212978338 - fundação ParáPaz 0101 449052 66.149,96
362011412615088238 - fundação ParáPaz 0101 339040 28.700,00
362011413115088233 - fundação ParáPaz 0101 339139 10.000,00
362011442215008805 - fundação ParáPaz 0101 339030 2.100,00
362011442215008807 - fundação ParáPaz 0101 339014 7.217,83
362011442215008807 - fundação ParáPaz 0101 339039 46.114,22
362011442215008811 - fundação ParáPaz 0101 339047 5.500,00
362011442215008812 - fundação ParáPaz 0101 339014 0,65
362011442215008812 - fundação ParáPaz 0101 339039 3.850,00

362011442215008813 - fundação ParáPaz 0101 339030 5.000,00
362011442215008813 - fundação ParáPaz 0101 339036 5.000,00
362011442215008813 - fundação ParáPaz 0101 339047 1.700,00
362011442215008814 - fundação ParáPaz 0101 339030 5.000,00
362011442215008814 - fundação ParáPaz 0101 339036 1.000,00
362011442215008814 - fundação ParáPaz 0101 339039 5.000,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 339033 6.400,00
362011442215008818 - fundação ParáPaz 0101 339030 3.500,00
362011442215008820 - fundação ParáPaz 0101 339039 24.000,00

572012012212978338 - EMaTEr 0101 339039 91.000,00
971010313115088233 - sEaP 0101 339039 3.000,00
971010313115088233 - sEaP 0101 339139 42.000,00

ToTal 714.251,86

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 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 2635, de 20 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$ 51.961.097,22 para reforço de dotação(ões) 
consignada(s) no orçamento vigente.
o GovErNador do EsTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 51.961.097,22 (cinquenta e Um 
Milhões, Novecentos e sessenta e Um Mil, Noventa e sete reais e vinte e 
dois centavos), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011751214897568 - sEdoP 0101 444042 6.666.666,66
081012712212974668 - sEEl 0101 339030 14.850,00
081012712212978338 - sEEl 0101 339037 464.471,42
081012712212978338 - sEEl 0101 339039 121.002,41
081012712615088238 - sEEl 0101 339140 10.412,42
081012713115088233 - sEEl 0101 339139 2.200,00
081012781114998794 - sEEl 0101 339036 9.350,00
081012781114998794 - sEEl 0101 339037 454.544,71
081012781214998317 - sEEl 0101 339014 20.000,00
081012781214998317 - sEEl 0101 339033 6.300,00
081012781214998321 - sEEl 0101 339033 700.000,00
081012781214998321 - sEEl 0101 339039 93.313,43
081012781314998796 - sEEl 0101 335041 1.700.000,00

151011339215038421 - sEcUlT 0101 339039 1.000.000,00
251010309215088893 - PGE 0140 339039 2.248.486,17
261010618115028259 - PMPa 0101 339015 1.000.000,00

291012678214867429 - sETraN 0101 449051 10.000.000,00
291012678214867432 - sETraN 0101 449051 23.900.000,00
291012678214867432 - sETraN 0126 449051 1.800.000,00

341011133415048354 - fdE 0101 459066 752.500,00
462021339215038842 - fcP 0101 339031 997.000,00

ToTal 51.961.097,22

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, 20 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 2636, de 20 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$ 8.719.369,63 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
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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$ 8.719.369,63 (oito Milhões, 
setecentos e dezenove Mil, Trezentos e sessenta e Nove reais e sessenta 
e Três centavos), para atender à programação abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - sEdaP 7306 449093 19.369,63
291012678214867430 - sETraN 0324 449051 8.300.000,00
722012312212978339 - JUcEPa 0661 319011 400.000,00

ToTal 8.719.369,63

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GovErNo, 20 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 855540

.

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

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° 2022/762345 e com fundamentação no § 8º do art. 65 da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, em virtude de inclusão da Natureza 
de despeza na dotação orçamentária, referente ao contrato nº 30/2018-
CCG/PA, firmado com a empresa EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS 
dE TElEcoMUNicaÇÕEs E iNforMáTica lTda que passará a conter a 
seguinte classificação: órgão 11105; função: 04; Sub-Função 122; Pro-
grama 1297; Projeto/atividade 8338; fonte 0101; Natureza de despesa 
339030 e 339040; ação: 213476. registrando-se a presente aPosTila 
para fins de direito.
Belém, 20 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT soarEs
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria do Pará

Protocolo: 855486

.

.

FÉrias
.

Portaria N°. 1.351/2022-ccG, de 20 de seteMBro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs GovErNaMENTais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/1161265, de 09/09/2022;
rEsolvE:
coNcEdEr, 29 (viNTE E NovE) dias de férias residuais, a servidora TaNia 
sUEli do rosário corrEa, id. funcional nº. 5434211/5, para gozo no 
período de 19/09/2022 a 17/10/2022, interrompidas através da Portaria 
nº. 283/2022-crG, Publicada no doE nº. 34.880, de 04/03/2022, referen-
te ao período aquisitivo 2021/2022.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa civil da GovErNadoria, 20 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT soarEs
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 855502

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de rescisÃo UNiLateraL ao coNtrato 
Nº 12/2022 – BoM BoNs e descartÁVeis eireLi.

coNTraTaNTE: casa civil da GovErNadoria do EsTado do Pará, 
cNPJ nº. 07.730.458/0001-45.
ENdErEÇo: avenida dr. freitas, nº 2531, Bairro do Marco, cEP: 66.087-
812 Belém-Pa.
coNTraTado: BoM BoNs E dEscarTávEis EirEli, cNPJ nº 
01.580.769/0001-99.
ENdErEÇo: Beco da Piedade, nº 32, (Piedade e Praça Magalhães), Bairro: 
reduto, Belém-Pa, cEP: 66.053-220.

oBJETo: rescisão do contrato n.º 12/2022-ccG/Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 79, inciso ii da lei 8.666/93.
assiNaTUra: 19/09/2022.
disPosiÇÕEs fiNais: fica rescindido o contrato a partir da data de 
19/09/2022.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 855268

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria Nº 043/2022 – Fc/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022.

fundamento legal: lei federal nº 8.666/93.
contrato: 020/2022-cMG.
contratado: iMBra TEcNoloGia E dEfEsa iNdÚsTrial E coMÉrcio 
lTda.
fiscal: cB PM alÉcio fáBio cUNHa silva, Mf nº 4218819/2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
osMar viEira da cosTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 855208
Portaria Nº 44/2022 – Fc/cMG, de 20 de seteMBro de 2022.

o cHEfE da casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, no exercício 
de suas atribuições legais nos termos do inciso ii do art. 4º da lei Estadual 
nº 9.661, de 1º de julho de 2022.
rEsolvE:
art. 1º- dEsiGNar o 3º sGT PM aNTÔNio rENard dE olivEira Mora-
Es, Mf nº 5419539/3 como fiscal do Processo de cotação eletrônica nº 
003/2022/cMG para aquisição de lanternas Tática, cuja contratada é a 
Empresa BrENo rafaEl das cHaGas BarBosa.
Art. 2º - O referido servidor desempenhará as atribuições de fiscal conco-
mitantemente com as outras atividades de seu cargo ou função.
art. 3º - fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as 
atribuições de fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de aquisições e 
contratos – dac, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos ne-
cessários.
art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, 20 dE sETEMBro dE 2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 855139

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo N° 20/2022 – cMG.
contratante: casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado do Pará, 
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: iNBra TEcNoloGia E dEfEsa iNdÚsTria E coMÉrcio 
lTda, cNPJ: 26.836.227/0001-65;
Modalidade: inegixibilidade de licitação Nº 16/2022 – cMG/Pa.
fundamentação legal: art. 25, inciso i da lei federal nº 8.666/1993 em 
sua redação atual e observadas as suas alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares pertinentes à espécie;
objeto: aquisição de 02 (dois) Escudos de Proteção Balística, adaptado em 
formato de maleta, Nível de Proteção iii-a;
valor Global: r$ 17.560,00 (dezessete mil quinhentos e sessenta reais).
dotação orçamentária:

atividade 8315 - apoio - Logístico para atuação Governamental

Natureza da despesa 44.90.52.24 - Equipamentos e Material Permanente / Equipamento de Proteção, 
segurança e socorro.

funcional Programática 04.122.1297.8315

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

vigência do contrato: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.
data da assinatura: 20/setembro/2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior- cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 855222
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sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portaria Nº 065/2022 – sF/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

suprido: cássio TaBaraNÃ silva, Mf nº 5807867/1; Prazo p/ aplicação: 
60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 8.800,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – r$ 5.000,00 – Material de 
consumo / Pagamento antecipado; Elemento de despesa: 33.90.39 – r$ 
3.800,00 (outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Pagamento an-
tecipado); fonte de recurso: 0101/0301; ordenador de despesa: osmar 
vieira da costa Junior - cEl QoPM.

Protocolo: 855392
eXtrato de Portaria Nº 1085/2022 – di/cMG, 

de 20 de seteMBro de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: vitória do Xingú/Pa, altamira/Pa, itaituba/Pa e Uruará/
Pa; Período: 18 a 24/09/2022; Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) 
e 6,0 (pousada); servidora/Mf: 2° sGT PM r/r Kátia do socorro Morais 
de lima, 5388937/2. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1086/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Jacareacanga/Pa, 
Medicilândia/Pa e Brasil Novo/Pa; Período: 18 a 24/09/2022; Quantidade 
de diárias: 7,0 (alimentação) e 6,0 (pousada); servidores/Mf: 1º sGT 
PM Manoel Jacinaldo alves cota, 5420105/4; sd PM Marília castro alves, 
6401403/3. 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 1087/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: igarapé-Miri/Pa 
e  Barcarena/Pa; Período: 18 a 20/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 
(alimentação) e 2,0 (pousada); servidores/Mf: 3° sGT PM Mário alesandro 
araujo ferreira, 57199471/3. 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 1088/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: vitória do Xingú/
Pa, altamira/Pa, itaituba/Pa e Uruará/Pa; Período: 18 a 24/09/2022; 
Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) e 6,0 (pousada); servidores/
Mf: 1° TEN QoPM fabricio Pereira corrêa, 57199928/5; cB PM amandio 
Pereira de oliveira Junior, 57221925/3. Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira 
da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1089/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Novo repartimento/Pa, 
Pacajá/Pa, anapú/Pa, Trairão/Pa e Placas/Pa; Período: 18 a 24/09/2022; 
Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) e 6,0 (pousada); servidores/
Mf: 3° sGT PM antonio donato cereja de Brito Junior, 54194230/4; cB 
PM Thiago Eugênio Nunes de alencar, 4220226/3. 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 1090/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: em complementação à Port. 1067/2022 – di/cMG, a serviço do 
Governo do Estado; destino: Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa e ipixuna/
Pa; Período: 17 a 18/09/2022; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) 
e 1,0 (pousada); servidores/Mf: 2° sGT BM artur verônico ribeiro filho, 
5598427/3; cB BM francisco dyame da conceição, 57217705/3. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1091/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: Novo Progresso/
Pa, aveiro/Pa e ruropólis/Pa; Período: 18 a 24/09/2022; Quantidade de 
diárias: 7,0 (alimentação) e 6,0 (pousada); servidores/Mf: cB PM Jorge 
fernando ferradais de carvalho, 4220520/4; cB PM robson fernandes 
furtado, 4219922/3. 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 1092/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: igarapé-Miri/Pa e Barcarena/Pa; Período: 18 a 
20/09/2022; Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); 
servidor/Mf: 2° sGT PM r/r célio Negrão Gomes, 5018951/2. Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: 
cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

eXtrato de Portaria Nº 1093/2022 – di/cMG, 
de 20 de seteMBro de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; destino: Novo Progresso/Pa, aveiro/Pa e ruropólis/Pa; 
Período: 18 a 24/09/2022; Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) e 
6,0 (pousada); servidores/Mf: 2° sGT PM r/r sandra regina cardoso da 
silva, 05673704/4. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após 
a data do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 855539

Portaria Nº 081/2022 – cMG, de 20 de seteMBro de 2022.
o cHEfE da casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, no uso de 
suas atribuições legais
rEsolvE:
i - TraNsfErir o período de férias regulamentares dos servidores desta 
casa Militar da Governadoria, conforme tabela abaixo:

NoMe MF
PerÍodo 
aQUisi-

tiVo

PerÍodo aNte-
rior PUBLicaÇÃo NoVo PerÍ-

odo Processo

MaUro HENri-
QUE da silva 

GUErra
6401646 2021/2022 JUlHo/2022 doE nº 34.959 

de 09/06/2022

02 a 
16/08/2022 

(15 dias)
2022/957181

HEiTor loBaTo 
MarQUEs 5774055/5 2021/2022 NovEMBro/2022 doE nº 34.705 

de 21/09/2021

16/09/2022 a 
15/10/2022

(30 dias)
2022/1092282

WENdEll 
MaTHEUs dUTra 

liMa
4219891 2020/2021 15 a 29/07/2022

(15 dias)
doE nº 34.751 
de 28/10/2021

02 a 
16/09/2022

(15 dias)
2022/1077088

dioGo araKEM 
MoUra saNTa-
Na dE olivEira

54195422/2 2021/2022 JaNEiro/2022 doE nº 34.760 
de 09/09/2021

03/10/2022 a 
01/11/2022

(30 dias)
2022/1205834

dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, 20 dE sETEMBro dE 
2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 082/2022 – cMG, de 20 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022,
rEsolvE:
i – raTificar a designação do servidor NaTaNaEl dias loBaTo, Mf nº 
57222449/3, assessor administrativo iii, para responder pelo cargo de 
coordenador, cumulativamente com a função que exerce, no período de 
02/09/2022 a 16/09/2022, em virtude do titular, o servidor WENdEll 
MaTHEUs dUTra liMa, encontrar-se em gozo de férias regulamentares.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 02 de setembro de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, 20 dE sETEMBro dE 
2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 083/2022 – cMG, de 20 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022.
rEsolvE:
i – dEsiGNar o caP PM r/r JoNas alENcar dE soUsa, Mf nº 3359077/3, 
para responder pela coordenação de Patrimônio (cPa).
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 04 de outubro de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, 20 dE sETEMBro dE 
2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 084/2022 – cMG, de 20 de seteMBro de 2022.
o cHEfE da casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/1170360.
rEsolvE:
i - TraNsfErir as férias regulamentares, correspondentes a 30 (trinta) 
dias, referente ao período aquisitivo 2021/2022, do TEN cEl QoPM rG 
27273 cassio TaBaraNÃ silva, Mf 5807867/2, do mês de agosto para 
outubro, no período de 19/10/2022 a 17/11/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, 20 dE sETEMBro dE 
2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado
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Portaria Nº 085/2022 – cMG, de 20 de seteMBro de 2022
o cHEfE da casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 5º da lei Estadual nº 9.661, de 1º 
de julho de 2022,
rEsolvE:
i - dEsiGNar o servidor diEGo dE JEsUs liMa BorGEs, Mf nº 5960921/2, 
assessor administrativo iii, para responder pelo cargo de coordenador, 
cumulativamente com a função que exerce, no período de 14/09/2022 
a 01/10/2022, em virtude do titular, o servidor aldo vaNdaMME silva 
PEssoa, encontrar-se participando de curso de capacitação no Estado de 
são Paulo/sP.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 14 de setembro de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, 20 dE sETEMBro dE 
2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 086/2022 – cMG, de 20 de seteMBro de 2022.
o cHEfE da casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº 2022/1032365
rEsolvE:
i - iNTErroMPEr, a contar de 31/08/2022, o gozo de férias do cEl QoPM 
lUiZ aNdrÉ MENEZEs dE soUZa, Mf nº5774004/4, referente ao biênio 
2020/2021, concedida por meio da Portaria Nº 065/2022 – cMG, dE 12 de 
agosto de 2022, publicada no doE nº 35.078, de 16/08/2022, cujo ocorreu 
no período de 16/08/2022 a 30/08/2022.
ii - TraNsfErir 15 (quinze) dias férias remanescentes para o mês de 
dezembro.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
casa MiliTar da GovErNadoria do EsTado, 20 dE sETEMBro dE 
2022.
osMar viEira da cosTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 855546

.

.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 464/2022-PGe.G., de 19 de seteMBro de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rEsolvE:
1 - rEvoGar, a contar de 12.09.2022, a Portaria 395/2021-PGE.G., de 
17.08.2021, publicada no doE nº 34675 de 19.08.2021.
2 - dEsiGNar, a contar de 12.09.2022, os servidores abaixo listados para 
exercerem, com zelo e transparência, no âmbito deste órgão/entidade, as 
atribuições de acesso à informação – Pará, observando tempestivamente, 
os preceitos legais e constitucionais, em especial os procedimentos esta-
belecidos no decreto Estadual nº 1.359/2015 e demais normas aplicáveis.
2.1 - ricardo Nasser sefer, Procurador-Geral do Estado, identidade funcio-
nal nº 5896477/1, como Gestor Máximo do Órgão.
2.2 - Gabriella dinelly rabelo Mareco, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5896472/1, como autoridade Hierarquicamente superior.
2.3 - alessandra Maria Mendonça de oliveira, analista de Gestão Pública, 
identidade funcional nº 54183008/2, como autoridade de Gerenciamento.
2.4 - carla Blanco rendeiro, analista de Procuradoria, identidade funcio-
nal nº 57188117/1, e Tássio Guimarães senger, analista de Procuradoria, 
identidade funcional nº 5937013/3, como gestores responsáveis pelo rece-
bimento e atendimento das solicitações de acesso à informação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 855008
Portaria Nº 465/2022-PGe de 19 de seteMBro de 2022

o Procurador-Geral do Estado no uso das suas atribuições legais ...
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2022-cPJ, de 15.09.2022, 
da Comissão de procedimento de justificação administrativa designada 
pela Portaria nº 382/2022-PGE, de 05.08.2022, publicada no d.o.E nº 
35073 de 09.08.2022;
rEsolvE:
Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 23.09.2022, o prazo fixado na 
Portaria nº 382/2022-PGE, de 05.08.2022, publicada no d.o.E nº 35073 
de 09.08.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855013

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
reF. Processo eLetrÔNico N° 2020/79800

PreGÃo eLetrÔNico N° 005/2022
com base no art. 45 do decreto Estadual nº 534/2020, adjudico o objeto 
e homologo o procedimento licitatório do Pregão nº 005/2022-PGE para 
aquisição de sistema de circuito fechado de Televisão iP (cfTv-iP).
Belém, 19 de setembro de 2022.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 855232

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 466/2022-PGe.G. BeLÉM, 20 de seteMBro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNsidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/1208934;
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 01 ½ diária ao 
servidor José Henrique Mouta araújo, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5763967/1, para participar do Workshop, visando a qualifi-
cação e o nivelamento dos procuradores e servidores, no período de 25 a 
26.09.2022.
local de origem: Brasília/df
local de destino: Belém/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGEs GoUvEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 855169

..

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 09/2022-seac
a sEcrETaria EsTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia-sEac, por 
intermédio de seu pregoeiro, torna público a adjudicação por grupo do 
Pregão Eletrônico nº 09/2022-sEac, para a coNTraTaÇÃo dE EMPrEsas 
EsPEcialiZadas Para a PrEsTaÇÃo dE sErviÇos dE aGENTE dE Por-
Taria, a sErEM EXEcUTados Nos divErsos PosTos localiZados 
Nas dUas UNidadEs das UsiPaZ-Usina pela Paz, da secretaria Estra-
tégica de articulação da cidadania nos municipios de canaã dos carajás e 
Parauapebas.
adjudico o Grupo 1 – PrEsTaÇÃo dE sErviÇos dE aGENTE dE PorTa-
ria, para a empresa diaMoNd sErviÇos dE liMPEZa E MÃo dE oBra 
lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 08.538.011/0001-31, no valor global de 
r$ 1.063.558,70 (Um milhão, secenta e três mil, quinhentos e cinquenta e 
oito reais e setenta centavos).
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.
lUiZ fErNaNdo soUZa loBaTo
Pregoeiro

Protocolo: 855181
..

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 118/2022-GaB, de 20 de seteMBro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1208655.
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor felipe santana de almeida, matrícula nº 
55209253/1, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, lotada 
nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 20 (vinte) dias de licença Paterni-
dade, no período de 12/09/2022 a 01/10/2022, artigo 91 do rJU e lei nº 
9.348, de 18/11/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 854977
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria aGe Nº 119/2022-GaB, de 20 de seteMBro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1194163.
rEsolvE:
coNcEdEr à servidora vera lúcia silva da costa, matrícula nº 5140889/1, 
ocupante do Escriturário, lotada nesta auditoria Geral do Estado - aGE, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022, 
correspondente ao triênio de 01/07/1993 a 30/06/1996.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 854967

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria aGe Nº 121/2022-GaB, de 20 de seteMBro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/730903.
coNsidEraNdo as férias regulamentares ao servidor Edilson Nery Pi-
nheiro, matrícula nº 5206804/8, ocupante do cargo de assessor, no perí-
odo de 20/09/2022 a 04/10/2022, conforme Portaria aGE Nº 074/2022-
GaB, de 23/06/2022, publicada no doE Nº 35.020 de 24/06/2022.
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora celian Monteiro silva Bernardes, matrícula nº 
55588612/2, para responder pela função de assessor, na unidade de fi-
nanças, desta auditoria Geral do Estado - aGE, no período 20/09/2022 a 
04/10/2022, em virtude das férias do Titular.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 855283

.

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 120/2022-GaB, de 20 de seteMBro 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1206865.
rEsolvE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor Edil-
son Nery Pinheiro, matrícula nº 5206804/8, ocupante do cargo de as-
sessor, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 10/10/2022 a 
44/10/2022, referente ao período aquisitivo de 01/07/2021 a 30/06/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 855277
Portaria aGe Nº 122/2022-GaB, de 20 de seteMBro 2022.

o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/1211494.
rEsolvE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor adher-
bal arias caetano correa, matrícula nº 5955887/1, ocupante do cargo de 
Gerente, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 21/11/2022 a 
20/12/2022, referente ao período aquisitivo de 01/07/2021 a 30/06/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 855471

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0272-Gs/sePLad, de 15 de seteMBro de 2.022.
o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº 2022/1010403;

rEsolvE:
Exonerar a pedido, o servidor rENaN do socorro dos saNTos Bor-
GEs, Matrícula nº 6402979/1, do cargo de Professor classe i, lotado na 
secretaria de Estado de Educação – sEdUc, a contar de 16/08/2.022 de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrETaria dE EsTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 15 se-
tembro de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 855010
Portaria N° 0273-Gs/sePLad, de 15 de seteMBro de 2.022.
o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2022/646943;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, a servidora Maria dUrcilENE frEiTas corrEa, ma-
trícula nº. 54192766/1 do cargo de assistente administrativo, lotada na 
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda 
– sEasTEr, a contar de 25/05/2.022 de acordo com o art. 59 da lei n° 
5810 de 24/01/94.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrETaria dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 15 de 
setembro de 2.022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 855012
Portaria N° 0277-Gs/sePLad, de 19 de seteMBro de 2.022.
o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando o Processo nº 2022/893931;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, o servidor HarvEY JUlEs da silva GravEs, Matrícula 
nº. 57202978/1, do cargo de Técnico de Enfermagem, lotado na fundação 
santa casa de Misericórdia do Pará – fscMP, a contar de 15/08/2.022 de 
acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso i, do citado diploma legal.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrETaria dE EsTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 19 se-
tembro de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 855020
Portaria N° 0278-Gs/sePLad, de 19 de seteMBro de 2.022.
o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2022/1122240;
rEsolvE:
Exonerar a pedido, a servidora aNa Maria MaciEl corrEa, matrícula nº. 
195847/1 do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotada na secretaria de 
Estado de Educação – sEdUc  , a contar de 01/09/2.022 de acordo com o 
art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrETaria dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 19 de 
setembro de 2.022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 855022

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 903/2022-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1152576;
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora Maria das Gracas viEira corrEa, identidade 
funcional nº 1546/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, 
lotada na coordenadoria do Patrimônio Mobiliário, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, no período de 03 de novembro de 2022 a 02 de dezembro de 
2022, referente ao triênio de 15/01/2015 a 14/01/2018.
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: 855034
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Portaria Nº 904/2022-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. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNsidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1167289;
rEsolvE:
coNcEdEr a servidora silvia Mara fErrEira aBiNadEr, identidade 
funcional nº 184047/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública 
B, lotada na coordenadoria de Processos de Gestão, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 02 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro de 
2023, referente ao triênio de 02/12/2016 a 01/12/2019.
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: 855040
Portaria Nº 907/2022-daF/sePLad, 

de 20 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° 2022/1210100,
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor alcidEs caMarao filHo, id. funcional nº. 
2704/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lotado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 21 de setembro de 2022 a 20 de outubro de 2022, referente ao 
triênio de 02/01/2017 a 01/01/2020.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrETaria dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 20 dE 
sETEMBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 855469

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 906/2022-daF/sePLad, 
de 20 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°2022/1201823,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor claUdio Marcio alvEs viEira, id. funcional nº. 
5466385/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
para responder pela Gerência da coordenadoria de logística e Gastos Pú-
blicos, durante o impedimento legal do titular GEsiEl do NasciMENTo 
saNTa rosa, id. funcional nº. 5938134/3, no período de 17/10/2022 a 
15/11/2022.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrETaria dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 20 dE 
sETEMBro dE 2022.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 855460

coNtrato
.

2º aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N.º 13/2017
Partes: sEcrETaria dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo 
– sEPlad, doravante denominada coNvENENTE, órgão da administração 
direta do Estado, com sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, Tra-
vessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 35.747.782/0001-01 e o iNsTiTUTo dE assisTÊNcia aos 
sErvidorEs do EsTado do Pará – iasEP, órgão da administração in-
direta do Estado, com sede na avenida almirante Barroso Nº 256, entre a 
Travessa das Mercês e a rua antônio Baena, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.056.031/0001-88.
objeto: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação pelo pra-
zo de doze meses, a partir da data de 18/09/2022 a 18/09/2023.
 data de assinatura: 17/09/2022
 ordenador: ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração – sEPlad

Protocolo: 855228

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 02/2022
ParTÍciPEs: sEcrETaria dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo - sE-
Plad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747/0001-01, e o Escola dE Go-
vErNaNÇa PÚBlica do EsTado do Pará – EGPa, inscrito no cNPJ/Mf 
n.º 05.914.737/0001-33
oBJETo: o objeto do presente instrumento é o estabelecimento de par-
ceria entre a SEPLAD e a EGPA visando realizar premiação com o fim de 
valorização do servidor Público Estadual, por meio do evento concurso 
“olHar dE sErvidor – 3ª Edição”.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.331.1508.8886 – Promoção da saúde ocupacio-
nal e Qualidade de vida do servidor
Natureza de despesa: 33.90.31 – Premiações culturais
valor: r$ 48.800,00
fonte: 0101000000
viGÊNcia: o presente TErMo dE EXEcUÇÃo dEscENTraliZada vigerá a 
partir da data de sua assinatura pelo prazo de 06 (seis) meses.
daTa da assiNaTUra: 15/09/2022
ordENadora dE dEsPEsa: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração – sEPlad

Protocolo: 855207
Portaria Nº 345, de 20 de seteMBro de 2022 - dPo

o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) 
decreto(s) nº 2579, de 25 de agosto de 2022, que aprova a Programação 
orçamentária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social, para o terceiro quadrimestre do exercício 
de 2022 e, considerando o(s) decreto(s) n° 2635, de 20/09/2022, e 2636, 
de 20/09/2022.
rEsolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 345, de 20 de seteMBro de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁ-
ria/GrUPo 

de desPesa/
sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfEsa social
PMPa

outras despesas 
correntes 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

despesas ordi-
nárias

 0101 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
dEsENvolviMEN-
To sÓcio-Eco-

NÔMico
EMaTEr-MaraBá
outras despesas 

correntes 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

despesas ordi-
nárias

ProvisÃo 
rEcEBida do(a) 

EMaTEr
 0261 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

JUcEPa
Pessoal e Encargos 

sociais 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

folha de Pessoal
 0661 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

NGPMcrEdcid
inversões finan-

ceiras 752.500,00 0,00 0,00 0,00 752.500,00

outras despesas
dEsTaQUE rEcE-
Bido do(a) fdE

 0101 752.500,00 0,00 0,00 0,00 752.500,00
sEdaP

investimentos 38.008,50 0,00 0,00 0,00 38.008,50

outras despesa de 
investimentos
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 7106 18.638,87 0,00 0,00 0,00 18.638,87
 7306 19.369,63 0,00 0,00 0,00 19.369,63

GEsTÃo
fiPaT - sEfa
investimentos 182.080,79 44.200,09 0,00 0,00 226.280,88

reforma
ProvisÃo rEcE-
Bida do(a) sEfa

 0176 182.080,79 44.200,09 0,00 0,00 226.280,88
outras despesas 

correntes 190.320,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 475.800,00

contrato Esti-
mativo

ProvisÃo rEcE-
Bida do(a) sEfa

 0376 190.320,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 475.800,00
sPsM/Pa

outras despesas 
correntes 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00

despesas ordi-
nárias

dEsTaQUE rEcE-
Bido do(a) Enc. 

sEPlad-ad
 0101 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00

iNfra-EsTrUTUra 
E TraNsPorTE

sEdoP
investimentos 6.666.666,66 0,00 0,00 0,00 6.666.666,66
obras e insta-

lações
 0101 6.666.666,66 0,00 0,00 0,00 6.666.666,66

sETraN
investimentos 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00
obras e insta-

lações
 0101 33.900.000,00 0,00 0,00 0,00 33.900.000,00
 0126 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
 0324 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00

PolÍTica social
fund. santa casa
outras despesas 

correntes 2.519.693,18 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.034.573,18

despesas ordi-
nárias

dEsTaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0103 2.519.693,18 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.034.573,18
HEMoPa

outras despesas 
correntes 851.955,09 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.362.127,09

despesas ordi-
nárias

dEsTaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0103 851.955,09 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.362.127,09
sEsPa

outras despesas 
correntes 6.632.111,46 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.861.600,66

despesas ordi-
nárias

dEsTaQUE rEcE-
Bido do(a) fEs

 0103 6.632.111,46 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.861.600,66
PolÍTica sÓcio-

cUlTUral
fcP

outras despesas 
correntes 997.000,00 0,00 0,00 0,00 997.000,00

despesas ordi-
nárias

 0101 997.000,00 0,00 0,00 0,00 997.000,00
sEcUlT

outras despesas 
correntes 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

despesas ordi-
nárias

 0101 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
sEdUc

outras despesas 
correntes 30.525.317,00 30.525.317,00 8.949.366,00 0,00 70.000.000,00

despesas ordi-
nárias

 0102 30.525.317,00 30.525.317,00 8.949.366,00 0,00 70.000.000,00
sEEl

outras despesas 
correntes 3.596.444,39 0,00 0,00 0,00 3.596.444,39

contrato Global
 0101 1.896.444,39 0,00 0,00 0,00 1.896.444,39

despesas ordi-
nárias

 0101 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
sUBordiNados 
ao GovErNo do 

EsTado
fUNPGE

outras despesas 
correntes 2.248.486,17 0,00 0,00 0,00 2.248.486,17

despesas ordi-
nárias

ProvisÃo rEcE-
Bida do(a) PGE

 0140 2.248.486,17 0,00 0,00 0,00 2.248.486,17

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
54.008,50 0,00 0,00 0,00 54.008,50

EMaTEr-MaraBá
ProvisÃo 

rEcEBida do(a) 
EMaTEr

 0261 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
sEdaP

 7106 18.638,87 0,00 0,00 0,00 18.638,87
 7306 19.369,63 0,00 0,00 0,00 19.369,63

cultura 1.997.000,00 0,00 0,00 0,00 1.997.000,00
fcP
 0101 997.000,00 0,00 0,00 0,00 997.000,00

sEcUlT
 0101 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e Mobilidade 

6.666.666,66 0,00 0,00 0,00 6.666.666,66

sEdoP

 0101 6.666.666,66 0,00 0,00 0,00 6.666.666,66

Encargos 
Especiais 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00

sPsM/Pa
dEsTaQUE rEcE-
Bido do(a) Enc. 

sEPlad-ad
 0101 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00

Esporte e lazer 2.998.358,14 0,00 0,00 0,00 2.998.358,14
sEEl

 0101 2.998.358,14 0,00 0,00 0,00 2.998.358,14
Governança 

Pública 2.633.499,38 139.360,09 95.160,00 95.160,00 2.963.179,47

fiPaT - sEfa

ProvisÃo 
rEcEBida do(a) 

sEfa

 0176 182.080,79 44.200,09 0,00 0,00 226.280,88

ProvisÃo 
rEcEBida do(a) 

sEfa

 0376 190.320,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 475.800,00
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fUNPGE
ProvisÃo 

rEcEBida do(a) 
PGE
 0140 2.248.486,17 0,00 0,00 0,00 2.248.486,17

sEEl
 0101 12.612,42 0,00 0,00 0,00 12.612,42

infraestrutura e 
logística 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00

sETraN
 0101 33.900.000,00 0,00 0,00 0,00 33.900.000,00
 0126 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
 0324 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00

Manutenção da 
Gestão 41.114.550,56 40.343.497,40 18.367.546,40 9.418.180,40 109.243.774,76

fund. santa casa
dEsTaQUE 

rEcEBido do(a) 
fEs
 0103 2.519.693,18 2.504.960,00 2.504.960,00 2.504.960,00 10.034.573,18

HEMoPa
dEsTaQUE 

rEcEBido do(a) 
fEs
 0103 851.955,09 836.724,00 836.724,00 836.724,00 3.362.127,09

JUcEPa
 0661 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

sEdUc
 0102 30.525.317,00 30.525.317,00 8.949.366,00 0,00 70.000.000,00

sEEl
 0101 585.473,83 0,00 0,00 0,00 585.473,83

sEsPa
dEsTaQUE 

rEcEBido do(a) 
fEs
 0103 6.632.111,46 6.076.496,40 6.076.496,40 6.076.496,40 24.861.600,66

segurança 
Pública 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

PMPa
 0101 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Trabalho, Empre-
go e renda 752.500,00 0,00 0,00 0,00 752.500,00

NGPMcrEdcid
dEsTaQUE 

rEcEBido do(a) 
fdE
 0101 752.500,00 0,00 0,00 0,00 752.500,00

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

0101 - rEcUrsos ordi-
Narios                                         49.362.611,05 0,00 0,00 0,00 49.362.611,05

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
sos ordiNários 30.525.317,00 30.525.317,00 8.949.366,00 0,00 70.000.000,00

0103 - fEs - recursos 
ordinários 10.003.759,73 9.418.180,40 9.418.180,40 9.418.180,40 38.258.300,93

0126 - royaltie Petróleo 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00

0140 - recursos Próprios do 
fundo Especial da Procurado-

ria Geral do Estado
2.248.486,17 0,00 0,00 0,00 2.248.486,17

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

182.080,79 44.200,09 0,00 0,00 226.280,88

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

0324 - royaltie Mineral 8.300.000,00 0,00 0,00 0,00 8.300.000,00

0376 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

190.320,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 475.800,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

7106 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
18.638,87 0,00 0,00 0,00 18.638,87

7306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
19.369,63 0,00 0,00 0,00 19.369,63

ToTal 102.666.583,24 40.482.857,49 18.462.706,40 9.513.340,40 171.125.487,53

Portaria Nº 346, de 20 de seteMBro de 2022 - dPo
o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rEsolvE:
i - reduzir no montante de r$ 285.920,00 (duzentos e oitenta e cinco Mil, 
Novecentos e vinte reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente 
ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo 
com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 346, de 20 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dEsENvolviMENTo 
sÓcio-EcoNÔMico

sEdaP
investimentos 0,00 85.920,00 0,00 0,00 85.920,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 85.920,00 0,00 0,00 85.920,00
PolÍTica sÓcio-

cUlTUral
UEPa

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

despesas ordinárias
 0261 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 85.920,00 0,00 0,00 85.920,00

sEdaP

 0301 0,00 85.920,00 0,00 0,00 85.920,00

Educação superior 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

UEPa

 0261 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0261 - recursos Próprios 

diretamente arrecadado pela 
administração indireta

0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 85.920,00 0,00 0,00 85.920,00
ToTal 0,00 85.920,00 0,00 200.000,00 285.920,00

Portaria Nº 347, de 20 de seteMBro de 2022 - dPo
o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 
usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rEsolvE:
i - reduzir no montante de r$ 66.149,96 (sessenta e seis Mil, cento e 
Quarenta e Nove reais e Noventa e seis centavos), a quota do segundo 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 347, de 20 de seteMBro de 2022

Área/UNidade orÇa-
MeNtÁria/GrUPo de 

desPesa/sUBGrUPo de 
desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

sUBordiNados ao GovErNo 
do EsTado

fundação ParáPaz
investimentos 0,00 66.149,96 0,00 0,00 66.149,96

Equipamentos e Material 
Permanente

 0101 0,00 66.149,96 0,00 0,00 66.149,96

ProGraMa/orGÃo FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
Manutenção da Gestão 0,00 66.149,96 0,00 0,00 66.149,96

fundação ParáPaz
 0101 0,00 66.149,96 0,00 0,00 66.149,96

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrsos ordi-

Narios                                         0,00 66.149,96 0,00 0,00 66.149,96

ToTal 0,00 66.149,96 0,00 0,00 66.149,96

Portaria Nº 348, de 20/09/2022 - dPo
o sEcrETário dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, 
usando 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$ 19.917.676,00 (dezenove Milhões, Novecentos e dezessete 
Mil, seiscentos e setenta e seis reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) 
da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, 
§ 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:
r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212212978339 - sEdUc 0102 319113 8.200.000,00
161011236715098902 - sEdUc 0173 319011 11.717.676,00

ToTal 19.917.676,00

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

161011212212978339 - sEdUc 0102 319013 8.200.000,00
161011236715098902 - sEdUc 0173 319113 11.717.676,00

ToTal 19.917.676,00

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: 855541
..

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N.º 178 de 20  de seteMBro de 2022
o Presidente em exercício da iMPrENsa oficial do EsTado-ioE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 
de Agosto de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 35.089 de 24 de Agosto 
de 2022.
considerando o laudo Médico nº 94022 – sEPlad.
rEsolvE:
i - formalizar a concessão de 30 ( trinta ) dias de licença para Tratamento 
de saúde no período de 16.08.2022 a 17.09.2022, de acordo com o art.81, 
da lei nº 5.810 de 24.01.94, para o servidor sEvEriNo dos rEis vEiGa, 
matrícula nº 3151859/1, cPf nº 128.828.522-15 ocupante da função aUX. 
oPEr. Graficas  B.
ii - os efeitos desta portaria entram em vigor a contar de 16.08.2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoisEs alvEs dE soUZa
Presidente em exercício

Protocolo: 854983

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 179 , de 20 de seteMBro de 2022.
o Presidente em exercício da iMPrENsa oficial do EsTado - ioE, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental 
de 24 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 24 de 
agosto de 2022.
resolve:
designar o servidor raiMUNdo fErrEira dE soUZa, matrícula nº 
3151506/1, para ocupar o cargo de sUPErvisor ii, GEP-das-011.01, em 
substituição à servidor rEYNaldo THadEU MaGalHaEs da crUZ, matrí-
cula nº 3151824/1, em seu período de gozo de férias, de 13/09/2022 à 
12/10/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoisÉs alvEs dE soUZa
Presidente EM EXErcÍcio

Protocolo: 855166
Portaria N.º 180, de 20 de seteMBro de 2022.

o Presidente da iMPrENsa oficial do EsTado-ioE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de 
dezembro de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 
2005; considerando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 
e o decreto Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
RESOLVE: Designar a servidora para acompanhamento e fiscalização do 
contrato conforme abaixo pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor ProcediMeNto FiscaL

 
f f Garcia 
ME (cNPJ nº 

11.917.073/0001-
69).

cTr 032/2022/
ioE

 
aQUisiÇÃo dE 

800 (oiTocENTos) 
GarrafÕEs dE áGUa 

MiNEral, dE 20 
liTros

valor: r$ 
5.600,000 
(cinco mil e 
seiscentos 

reais)

Processo N° 
2022/1050668

Titular: carla 
adriaNa diNElli 

dE aQUiNo 
(MaTrÍcUla N° 

5946149/2)

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

coNtrato: 032/2022 - ioe.
Pae: 2022/1050668

Exercício: 2022.
objeto: aquisição de 800 (oitocentos) garrafões de água mineral, de 20 
litros, para uso até o final do exercício financeiro de 2022. 
fundamentação legal: lei 8.666/93; 
valor: r$ 5.600,000 (cinco mil e seiscentos reais). 
data de assinatura: 20/09/2022.
data da vigência: 20/09/2022 a 19/03/2023.
fonte de recurso: 0261.00.0000
Natureza da despesa: 339030.
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338c
contratado: f f Garcia ME (cNPJ nº 11.917.073/0001-69).
Endereço: av. duque de caxias, nº 1302, Bairro do Marco, cEP: 66.093-
030, Belém-Pa.
E-mail: kaledocomercial@hotmail.com
Telefone: (35) 3212-2094.
ordenador: MoisEs alvEs dE soUZa 
(Presidente em Exercício).

Protocolo: 855536

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso ProrroGaÇÃo de LicitaÇÃo
cHaMada PÚBLica N° 002/2022–iaseP

a comissão instituída por meio da PorTaria Nº 002/2022, de 03 de 
Janeiro de 2022, do Presidente do iasEP, torna público, que fará realizar 
“CHAMADA PÚBLICA” nos termos e condições desta, visando firmar 
coNTraTo, regido pela lei 8.666/93, para os prestadores de serviços, 
oBJETivaNdo a assisTÊNcia Na árEa dE saÚdE aos sEGUrados E 
dEPENdENTEs
do iasEP do MUNicÍPio dE BElÉM, rEGiÃo METroPoliTaNa E dEMais 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, consoante às regras e especificações 
da presente chamada Pública e seus anexos. os interessados poderão re-
tirar o arquivo eletrônico desta chamada Pública, nos seguintes endereços: 
www.compraspara.pa.gov.br e www.iasep.pa.gov.br.
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PErÍodo dE rEcEBiMENTo da docUMENTaÇÃo: de 05/09/2022 a 
23/09/2022, no horário de 09h às 14h.
local: avenida almirante Barroso, 256, são Brás, Belém/Pa, ou nas Uni-
dades regionais do iasEP mais próximas dos municípios atendidos pelo 
edital, ou, na ausência destas unidades, enviar pelos correios via sedex, 
ou endereço de e-mail: iasepcredenciamento@gmail.com
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iasEP

cHaMada PÚBLica N°. 003/2022 – iaseP
a comissão instituída através da PorTaria No 002/2022 de 03 de janeiro 
de 2022, do Presidente do iasEP, torna público, que fará realizar “cHaMa-
DA PÚBLICA” nos termos e condições desta, visando firmar CONTRATO, 
regido pela lei 8.666/93, para os prestadores de serviços, objetivando a 
coNTraTaÇÃo dE EMPrEsas Para o forNEciMENTo dE ÓrTEsEs, PrÓ-
TEsEs E MaTEriais EsPEciais (oPME) aos sEGUrados E dEPENdEN-
TES DO IASEP, consoante às regras e especificações da presente Chamada 
Pública e seus anexos.
os interessados poderão retirar o arquivo eletrônico desta chamada Pú-
blica, nos seguintes endereços: www.compraspara.pa.gov.br e www.iasep.
pa.gov.br.
PerÍodo de receBiMeNto da docUMeNtaÇÃo: de 05/09/2022 a 
23/09/2022, no horário de 09h às 14h.
local: avenida almirante Barroso, 256, são Brás, Belém/Pa, ou nas uni-
dades regionais do iasEP mais próximas dos municípios atendidos pelo  
edital, ou, na ausência destas unidades, enviar pelos correios via sedex, 
ou endereço de e-mail: iasepcredenciamento@gmail.com
BErNardo alBUQUErQUE
Presidente/iasEP

Protocolo: 855333

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 171/2022, de 24/03/2022.

onde se lê: no período de 22/03/2022 a 25/03/2022
Leia-se: no período de 24/03/2022 a 26/03/2022
onde se lê: 03 e ½ (três e meia) diárias
Leia-se: 02 e ½ (duas e meia) diárias
(Publicada com incorreção no doe nº 34.907, de 25/03/2022).

Protocolo: 855160

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 731 de 20 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 
2022/1200570 (PaE), de 16/09/2022.
rEsolvE:
i – aUToriZar a servidora Marina larissa lobato da silva, matrícula nº 
5894374/3, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada na 
diretoria de Previdência, a viajar a cidade de são Paulo/sP, no período de 
27/09/2022 a 01/10/2022, a fim de participar do 17° Encontro Nacional de 
Secretariado e Gestão de Pessoas, promovido pela Esafi Escola – A Escola 
do servidor Público.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 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 732 de 20 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 
2022/1203272 (PaE), de 19/09/2022.
rEsolvE:
i – aUToriZar a servidora silvienne Matilde Baía da silva, matrícula nº 
5908062/2, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada na 
Procuradoria Jurídica, a viajar a cidade de são Paulo/sP, no período de 
27/09/2022 a 01/10/2022, a fim de participar do 17° Encontro Nacional de 
Secretariado e Gestão de Pessoas, promovido pela Esafi Escola – A Escola 
do servidor Público.

ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de setembro de 
2022.
ilToN GiUssEPP sTival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 855182
Portaria Nº 733 de 20 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 
2022/1142485 (PaE), de 06/09/2022.
rEsolvE:
i – aUToriZar a servidora solange amaral Brito, matrícula nº 5963447/1, 
ocupante da função de Técnico Previdenciário B, lotada no Núcleo de aten-
ção Psicossocial, a viajar a cidade do rio de Janeiro/rJ, no período de 
29/09/2022 a 02/10/2022, a fim de participar do Curso de Perícia Judicial, 
promovido pelo conselho Nacional dos Peritos Judicias da república fede-
rativa do Brasil – coNPEJ.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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, 20 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 734 de 20 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 
2022/1141560 (PaE), de 05/09/2022.
rEsolvE:
i – aUToriZar a servidora Tereza cristina Pinto lobato, matrícula nº 
5899045/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, lotada no Núcleo 
de atenção Psicossocial, a viajar a cidade do rio de Janeiro/rJ, no período 
de 29/09/2022 a 02/10/2022, a fim de participar do Curso de Perícia Ju-
dicial, promovido pelo conselho Nacional dos Peritos Judicias da república 
federativa do Brasil – coNPEJ.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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, 20 de setembro de 
2022.
ilToN GiUssEPP sTival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 855193
Portaria Nº 735 de 20 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 
2022/1201315 (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 Rurópolis/PA, no período de 03/10/2022 a 06/10/2022, a fim 
de organizar a infraestrutura do caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEv e 
acompanhar o início dos atendimentos aos beneficiários do Instituto.
 ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de setembro de 
2022.
ilToN GiUssEPP sTival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 855307

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 736 de 20 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 casamento do servidor Yuri do amaral dutra, ocorrido 
em 03 de setembro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso 
ii, da lei nº. 5810, de 02 de janeiro de 1994;
rEsolvE:
i – forMaliZar o afastamento, por motivo de casamento, do servidor Yuri 
do amaral dutra, matrícula nº 5963021/1, ocupante da função de Técnico 
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Previdenciário a, a contar de 03 de setembro de 2022 a 10 de setembro de 
2022, conforme certidão de casamento - Matrícula nº 066050 01 55 2022 
3 00033 284 0010861 13.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de setembro de 
2022.
ilToN GiUssEPP sTival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 855402
coNtrato Nº 003/2022

Termo de contrato que entre si celebram o instituto de Gestão Previdenciá-
ria do Estado do Pará – iGEPrEv e  faP – associaÇÃo assisTENcial ao 
fUNcioNalisMo PÚBlico, para  a consignação, em folha de pagamento, 
das parcelas relativas ao pagamento de contribuições devidas pelo segura-
do às respectivas representações sindicais.
o iNsTiTUTo dE GEsTÃo PrEvidENciária do EsTado Pará – iGEPrEv, 
com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, a av. alcindo cacela, nº 
1962, inscrito no cNPJ sob o n.º 05.873.910/0001-00, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, doutor ilToN GiUssEP sTival MENdEs da 
rocHa loPEs silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na oaB-Pa nº 
22.273 e CPF nº 674.085.272-68, no final assinado, doravante designada 
simplesmente iGEPrEv, e a faP - associaÇÃo assisTENcial ao fUN-
cioNalisMo PÚBlico, sediada na rua dom aquino, nº 1354, Ed. conj. 
Nacional, 3º andar, sala 31, Bairro: centro, cEP nº 79.002-185, campo 
Grande - Ms, inscrito no cNPJ/Mf sob o n.º 70.372.131/0001-85, neste 
ato representada pela sua diretora Presidente, sra. WalKiria Maria dE 
soUsa aGUiar, portador da carteira de identidade nº 726018 dGPc-Go e 
cPf/Mf nº 131.237.771-20, doravante designada simplesmente coNTra-
TaNTE, têm ajustado entre si o presente contrato, sob o amparo legal do 
art. 42, inciso vii, da lei complementar Estadual nº 39/2002, regulamen-
tado pelo decreto Estadual nº 2.161/2010, pelas cláusulas e as condições 
seguintes:
do oBJeto
cláUsUla PriMEira – o presente contrato tem por objeto estabelecer 
condições gerais e demais critérios a serem observados na consignação, 
em folha de pagamento, das parcelas relativas ao pagamento de contribui-
ções devidas pelo segurado às respectivas representações sindicais, cujo 
desconto será efetuado desde que haja prévia e expressa autorização do 
segurado, conforme critérios estabelecidos no presente termo.
dos coNceitos
CLÁUSULA SEGUNDA – Para fins deste Contrato, considera-se: 
i – consignatário: faP – associaÇÃo assisTENcial ao fUNcioNalis-
Mo PÚBlico, destinatário dos créditos resultantes das consignações de 
contribuições ou mensalidade; 
ii – consignante: o iGEPrEv, órgão responsável pelo regime Próprio de 
Previdência social do Estado, que procede ao desconto relativo à contribui-
ção, mensalidade ou amortização de empréstimo devida pelo consignado, 
na folha de Pagamento dos Benefícios Previdenciários, em favor do con-
signatário; 
iii – consignado: segurados do regime Próprio de Previdência social do 
Estado, que consentirem prévia e expressamente com a consignação re-
querida pelo consignatário; 
iv – consignação facultativa: desconto incidente sobre o benefício previ-
denciário, mediante prévia autorização do segurado, por meio de contrato, 
acordo, convênio ou outra forma regular de ajuste com o consignatário; 
v – consignação compulsória: desconto incidente sobre o benefício previ-
denciário, efetuado por força de lei ou mandado judicial.
da coNsiGNaÇÃo das coNtriBUiÇÕes siNdicais
cláUsUla TErcEira – a soma dos valores dos descontos relativos às 
consignações facultativas, já deduzidas às consignações compulsórias, não 
poderão ser superiores a 1/3 (um terço) do benefício, no caso de servidor 
público estadual. 
Parágrafo Único – Não incidirão descontos de consignações facultativas 
sobre o 13º salário.
cláUsUla QUarTa – Nos casos em que a soma das consignações facultati-
vas ultrapassar o limite estabelecido na cláusula Terceira, será suspenso o 
último desconto averbado, observada a ordem cronológica de averbação, e 
assim, sucessivamente, até o reenquadramento no limite de margem con-
signável, restabelecendo-se os descontos imediatamente após a liberação 
de margem, observando-se a mesma ordem de suspensão.
das resPoNsaBiLidades 
cláUsUla QUiNTa – o iGEPrEv se responsabiliza por:
i – prestar ao coNTraTaNTE, mediante solicitação escrita ou eletrônica, 
as informações necessárias para a consignação de contribuições sindicais/
associativas aos interessados abrangidos por este instrumento, inclusive: 
(i) o dia habitual de pagamento mensal de salários/vencimentos; (ii) data 
de fechamento da folha; (iii) data do próximo pagamento dos salários/ven-
cimentos; (iv) o valor da margem consignável; (v) as demais informações 
necessárias para o cálculo do saldo disponível para consignação;
ii – reconhecer o código de autorização oferecido para o uso do sistema de 
controle de margem consignável, para todos os efeitos, como confirmação 
da averbação do desconto em folha de pagamento nos moldes da operação 
solicitada pelos aposentados/pensionistas/beneficiários;
iii – efetuar os descontos em folha de pagamento das contribuições sin-
dicais/associativas autorizadas pelos aposentados/pensionistas/beneficiá-
rios, observados o limite máximo permitido pela legislação em vigor, re-
passando ao coNTraTaNTE, dentro do prazo estabelecido, o valor integral 
dos descontos vinculados às operações objeto deste contrato, mediante 
depósito na conta corrente nº 000311967-0, agência nº 0015, do BaNco 
do EsTado do Pará;
iv – Transferir ao coNsiGNaTário, na forma do item anterior, até o déci-
mo quinto dia do mês subseqüente ao pagamento, os recursos recolhidos a 

título de consignação de contribuições associativas/sindicais dos aposenta-
dos/pensionistas/ beneficiários, observado o disposto na Cláusula Oitava.
v – processar na folha de pagamento todas as consignações que forem 
protocoladas pelo coNTraTaNTE até o segundo dia útil do respectivo mês.
vi – realizar o cadastro do coNTraTaNTE e entregar senha de acesso ao 
sistema de controle de margem consignada.
cláUsUla sEXTa – o coNTraTaNTE se responsabiliza por: 
i – informar ao iGEPrEv, por escrito ou meio eletrônico, as autorizações 
de consignações de contribuições associativas/sindicais apresentadas pe-
los aposentados/ pensionistas/beneficiários diretamente ao CONTRATANTE 
para confirmação da reserva de margem consignável;
ii – adotar, no que lhes competir, as providências necessárias para viabili-
zar a formalização das operações de consignação de contribuições associa-
tivas/sindicais, ao amparo deste contrato, com os aposentados/pensionis-
tas/ beneficiários do IGEPREV;
III – disponibilizar aos aposentados/pensionistas/ beneficiários do IGE-
PrEv, informações relativas às respectivas operações por eles contratadas 
ao amparo deste contrato;
iv – Enviar ao iGEPrEv, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis conta-
dos da solicitação escrita ou por meio eletrônico, nos casos submetidos a 
processo de apuração pelo iGEPrEv, cópia simples ou digitalizada das au-
torizações de consignação de contribuições associativas/sindicais firmadas 
pelos aposentados/pensionistas/beneficiários, sob pena de suspensão da 
consignação das parcelas respectivas à solicitação não atendida.
v – manter sob sigilo a senha de acesso a sistema de consignação em 
folha e sobre todos dados inseridos no sistema, podendo, em caso de mau 
uso desta ferramenta, sofrer as sanções administrativas, cíveis e penais 
competentes.
do caNceLaMeNto das coNsiGNaÇÕes
cláUsUla sÉTiMa – as consignações objeto do presente contrato podem 
ser canceladas: 
i – por interesse do consignatário, através de requerimento expresso en-
caminhado ao iGEPrEv; 
II – a pedido do beneficiário-consignado, através de requerimento expres-
so ao iGEPrEv, acompanhado de comprovação de requerimento endere-
çado ao consignatário; 
iii – por determinação judicial; 
iv – na constatação de irregularidade por parte do consignatário na im-
plantação da consignação, após procedimento administrativo para apura-
ção dos fatos. 
Parágrafo Primeiro – caberá ao iGEPrEv promover o cancelamento das 
consignações. 
Parágrafo segundo – Na hipótese prevista no item iv, o iGEPrEv procederá 
à compensação entre os valores ressarcidos ao beneficiário e os valores a 
serem repassados ao consignatário. 
da coBertUra dos cUstos oPeracioNais
cláUsUla oiTava – Para cobertura dos custos operacionais das consig-
nações, o consignatário pagará a quantia correspondente a 2% (dois por 
cento) sobre o valor a ser repassado à entidade, que será recolhido no ato 
do repasse à consignatária. 
do VeNciMeNto eXtraordiNÁrio
cláUsUla NoNa – os contratantes poderão, mediante aviso escrito com 
antecedência de 30 (trinta) dias a outra parte, independentemente de in-
terpelação judicial ou extrajudicial, considerar rescindido antecipadamente 
o presente contrato: 
i – se qualquer uma das partes deixar de cumprir qualquer obrigação con-
traída neste contrato;
ii – nos demais casos previstos na legislação aplicável.
Parágrafo Único – ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nesta cláu-
sula, fica automaticamente suspensa a consignação de quaisquer valores 
em folha de pagamento. 
da deNÚNcia
cláUsUla dÉciMa – É facultado aos contratantes denunciar o presente 
contrato a qualquer tempo, mediante aviso escrito com antecedência de 
30 (trinta) dias, ficando imediatamente suspensas todas as consignações 
relativas ao consignatário. 
da sUsPeNsÃo e do descredeNciaMeNto da coNsiGNatÁria
cláUsUla dÉciMa PriMEira – caso, por 03 (três) vezes, ainda que não 
consecutivas, o coNTraTaNTE deixe de prestar a informação disposta na 
cláUsUla sEXTa, item iv, ou preste informação considerada insubsisten-
te, o iGEPrEv procederá a suspensão da senha de acesso ao sistema de 
margem consignável.
Parágrafo Único: a suspensão de que trata o caput terá duração de 03 
(três) meses, período no qual o coNTraTaNTE continuará recebendo os 
repasses dos valores consignados, mas não poderá inserir novas autoriza-
ções em folha de pagamento.
cláUsUla dÉciMa sEGUNda – caso o coNTraTaNTE, após ter cumprido 
a suspensão de que trata a cláUsUla dÉciMa PriMEira, dê causa a nova 
penalidade de suspensão, será imediatamente aplicada a pena de cancela-
mento da autorização de consignatária.
Parágrafo Primeiro: o cancelamento implicará na cessação dos descontos 
em folha de pagamento de todas as contribuições em favor do coNTra-
TaNTE, garantindo-se, apenas, os repasses dos valores já consignados.
Parágrafo segundo: após aplicada a pena de cancelamento da consignatá-
ria, novo credenciamento só poderá ser feito depois de decorrido 01 (um) 
ano.
deMais coNdiÇÕes
cláUsUla dÉciMa TErcEira – a constatação de consignação processada 
em desacordo com o disposto neste contrato, mediante fraude, simula-
ção, dolo, conluio ou culpa, que caracterize a utilização ilegal da folha de 
pagamento dos beneficiários do IGEPREV, ensejará a suspensão imediata 
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da consignação e, se for o caso, a desativação imediata, temporária ou 
definitiva, da rubrica destinada ao consignatário envolvido, observado o 
procedimento administrativo para apuração dos fatos. 
cláUsUla dÉciMa QUarTa – o iGEPrEv, neste ato, indica a servidora 
abaixo relacionada, para o fim de aferir o fiel cumprimento deste contrato: 
danilo aragão de aragão, matrícula funcional nº 5900901/4, coordenador 
de concessão de Benefícios, contato: telefone (0xx91) 3182-3532; e-mail: 
danilo.aragao@igeprev.pa.gov.br.
Parágrafo Único: Poderá o iGEPrEv, mediante prévia comunicação escrita 
dirigida à outra parte, substituir a pessoa indicada na presente cláusula, 
passando tal substituição a surtir efeitos a partir do efetivo recebimento da 
referida correspondência.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Todos os avisos, comunicações ou notifi-
cações inerentes a este contrato e trocados entre as partes deverão ser 
feitos por escrito, ainda que por meio eletrônico (e-mail).
cláUsUla dÉciMa sEXTa – Qualquer tolerância de uma das partes em 
relação à outra só importará modificação deste Contrato se expressamente 
formalizada.
cláUsUla dÉciMa sÉTiMa – Este contrato obriga o coNTraTaNTE, o 
iGEPrEv e seus sucessores.
cláUsUla dÉciMa oiTava – o presente instrumento é celebrado por pra-
zo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
sendo que quaisquer das partes poderá rescindi-lo mediante prévio aviso, 
por escrito, na forma da cláusula décima.
cláUsUla dÉciMa NoNa – fica eleito o foro da cidade de Belém (Pa) para 
dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento 
deste contrato, sempre que não puderem ser solucionadas administrativa-
mente pelos contratantes.
cláUsUla viGÉsiMa – o presente contrato é celebrado em conformidade 
com a legislação vigente que dispõe sobre a autorização para consignação 
em folha de pagamento a favor de terceiros, declarando as partes, neste 
ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas nas 
referidas normas.
E, estando assim justos e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos 
quanto às cláusulas deste Contrato, firmando o presente em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos. 
Belém (Pa), ______ de ____________  de  2022.    

FaP – associaÇÃo assisteNciaL ao FUNcioNa-
LisMo PÚBLico 

WalKiria Maria dE soUsa aGUiar 
Presidente da FaP

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do estado do 
ParÁ – iGePreV

ilToN GiUssEP sTival MENdEs da rocHa loPEs silva 
Presidente do iGePreV

 

TEsTEMUNHas:
 
1. Nome: _________________________                                                      

2. Nome: _________________________  

Protocolo: 855538
..

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 554 de 20 de seteMBro de 2022
altera a PorTaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos 
refrigerantes, energéticos e isotônicos, e dá outras providências.
o sEcrETário dE EsTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei nº 5.530, de 13 
de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final 
usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de serviço de Transporte interestadual e intermunicipal e de comu-
nicação - icMs, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
rEsolvE:
art. 1º fica alterado o item a seguir do anexo ii - PMPf para energéticos e 
isotônicos da PorTaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“.......... .......... .......... .......... ..........
coMarY iNdÚsTria dE BEBidas lTda. PET ou vidro descartável rEd HoT (saBorEs) 2000 9,90

.......... .......... .......... .......... ........”

art. 2º ficam acrescidos os itens a seguir ao anexo ii - PMPf para 
energéticos e isotônicos da PorTaria Nº 1.726/2016, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

 “.......... .......... .......... .......... ..........
coMarY iNdÚsTria dE BEBidas lTda. alumínio ou lata descartável rEd HoT (saBorEs) 473 4,99
coMarY iNdÚsTria dE BEBidas lTda. alumínio ou lata descartável El loco (saBorEs) 473 4,99
coMarY iNdÚsTria dE BEBidas lTda. PET ou vidro descartável El loco (saBorEs) 2000 9,90

.......... .......... .......... .......... .....”

art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do segundo dia subsequente à referida publicação.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 855006
Portaria Nº  555 de  20 de  seteMBro  de 2022.

o secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 96/2022, protocolo PaE 
Nº 2022/1203564, datado de 19/09/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da PorTaria Nº 669, de 
08/07/2014, publicada no doE, edição nº 32.682, de 11/07/2014;
rEsolvE:
ProrroGar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo ser-
vidor PaUlo TaKasHi saWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, identidade funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir 
de 27/09/2022, de acordo com o caput do artigo 208 da lei Estadual n. 
5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002014730014590-1
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE
GaBiNETE do sEcrETário dE EsTado da faZENda
EM 20 / 09  /2021.
rENÉ dE olivEiraE soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 855135

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 7º
coNtrato: 013/2017/seFa.

data da assinatura: 19/09/2022.
vigência: 20/09/2022 á 19/03/2023
da fundamentação legal: art. 57, § 4º da lei 8.666/93 e na Manifestação 
Jurídica nº 372/2022/coNJUr/sEfa.
do objeto: o presente Termo aditivo ao contrato nº 013/2017, tem por 
objeto o prorrogação do prazo de vigência do contrato por 180 (cento e 
oitenta) dias, com início em 20 de setembro de 2022 e término em 19 de 
Março de 2023.
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
valor Total Estimado: r$156.767,16
fonte de recursos: 0176 – fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará – fiPaT
contratado: P. f. P. MaGalHÃEs - ME, cNPJ/Mf nº 09.237.813/0001-74, 
com sede na Travessa, Nina ribeiro, nº 380, Bairro canudos, Belém/Pará.
ordenador: rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior

Protocolo: 855259
terMo aditiVo: 2º

coNtrato: 077/2021/seFa.
data da assinatura: 12/09/2022.
vigência: 17/09/2022 á 16/03/2023
da fundamentação legal: art. 57, ii da lei 8.666/93 e na Manifestação 
Jurídica nº 362/2022/coNJUr/sEfa.
do objeto: o presente Termo aditivo ao contrato nº 077/2021, prorrogação 
do prazo de vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, com início 
em 17 de setembro de 2022 e término em 16 de setembro de 2023.
funcional Programática/ atividade: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39 - serviço de Terceiro Pessoa Jurídica
valor Mensal estimado: r$ 137.542,44
valor anual Estimado: r$ 1.650.509,28
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
contratado: EQUaTorial Pará disTriBUidora dE ENErGia s.a, inscrita 
no cNPJ sob o n° 04.895.728/0001-80, registrada na Junta comercial do 
Estado do Pará sob o NirE 15.300.007.232, com sede à rod. augusto 
Montenegro nº 85, coqueiro, cEP 682360-010, Belém/Pa
ordenador: rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior

Protocolo: 855528

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aLteraÇÃo de aBertUra.
PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022.

oBJETo: contratação de empresa especializada para fornecimento de solu-
ção de data center Modular seguro Pré-fabricado outdoor, incluindo seus 
subsistemas, com implantação, instalação, movimentação de ativos (mo-
ving), validação, treinamentos e adequação de Noc e central de atendi-
mento.
a sEfa, através de seu Pregoeiro, comunica aos interessados em razão da 
ausência de alguns anexos no Termo de referência, o Edital sofreu altera-
ções, nesse sentido abertura da sessão foi adiada para 03/10/2022 as 10h.
o Edital com suas respectivas alterações encontram-se disponíveis nos si-
tes: https://www.compras.gov.br; https://WWW.compraspara.pa.gov.br e 
https://app.sefa.pa.gov.br/licitacao-externo/getlistalicitacao.action .
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Na impossibilidade de obtenção por esses meios, estará disponível na cé-
lula de licitações e contratos/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
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.
Marco aurélio rezende da rocha Junior
Pregoeiro
cGlc/dad/sEfa

Protocolo: 855127

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto N.º 092/2022/seFa.
coNtrato N.º 054/2021/seFa.

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico N.º 2022/1142109
ParTEs: sEcrETaria dE EsTado da faZENda E KcM sErvicos EsPE-
cialiZados dE liMPEZa EirEli
oBJETo do coNTraTo: Prestação de serviços de limpeza, conservação 
Predial e Jardinagem com fornecimento de Material e dos serviços de car-
regador e cozinheiro, para atender as demandas da secretaria de Estado 
da fazenda em suas Unidades administrativas.
oBJETo do aPosTilaMENTo: incluir a Unidade Gestora e fonte de recur-
sos, no que tange a cobertura das despesas do contrato no exercício de 
2022, alterando sua respectiva dotação orçamentária, da seguinte forma:
Órgão: 17101 - secretaria de Estado da fazenda - sEfa
Unidade Gestora: 0176 - fundo de investimento da administração Tribu-
tária do Pará.
funcional Programática/ atividade: 170106.04.123.1508.8251
função: 04 - administração
sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251- Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.37 - locaÇÃo dE MÃo-dE-oBra
valor mensal 125.384,00 valor (por 05 meses) r$ 626.920,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Estado do Pará – fiPaT.
fUNdaMENTo lEGal do aPosTilaMENTo: art. 65, §8º da lei 8.666/93.
daTa do aPosTilaMENTo: 19/09/2022.
dirETor dE adMiNisTraÇÃo, em exercício: aNidio MoUTiNHo.

Protocolo: 855142

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria N.º202201001079 de 20/09/2022 - Proc N.º 

002022730002274/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMs para Taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: francisco Walmir ramos Barbosa – cPf: 101.080.092-20
Marca: ToYoTa/Yaris sd Xs 15 aT Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001081 de 20/09/2022 - Proc N.º 
042022730004381/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: Edvaldo Pereira Maqrques – cPf: 232.446.662-72
Marca: fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3 flEX Tipo: Pas/automóvel

Portaria N.º202201001083 de 20/09/2022 - Proc N.º 
002022730006522/seFa

Motivo: conceder a isenção do icMs para Taxista.
Base legal: convênio icMs n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMs-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio Pinheiro figueira – cPf: 058.768.342-20
Marca: i/fiaT croNos 1.0 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria N.º202204005400, de 20/09/2022 - Proc N.º 

2022730006540/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos antonio f. ribeiro – cPf: 318.267.922-87
Marca/Tipo/chassi
NissaN/KicKs acTivE cvT/Pas/automovel/94dfcaP15MB405440

Portaria N.º202204005402, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006507/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Moraes Peixoto – cPf: 056.420.002-68
Marca/Tipo/chassi
vW/Polo Mf/Pas/automovel/9BWal5BZ9lP057206

Portaria N.º202204005404, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006507/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: ivanilson Pereira da silva – cPf: 132.953.572-34
Marca/Tipo/chassi
vW/Novo voYaGE Tl MBv/Pas/automovel/9BWdB45U2JT072774

Portaria N.º202204005406, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006529/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: rubens Nogueira Muniz – cPf: 294.873.402-97
Marca/Tipo/chassi
cHEv/PrisMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69v0JG252879

Portaria N.º202204005408, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006506/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: Pedro do rosario ferreira – cPf: 057.237.012-15
Marca/Tipo/chassi
vW/Novo crossfoX Ma/Pas/automovel/9BWal45Z6H4019981

Portaria N.º202204005410, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006448/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo roberto cunha Barbosa – cPf: 477.380.572-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNos 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dKU041033

Portaria N.º202204005412, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006520/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: Jucelino Rufino Santana – CPF: 303.664.292-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/Yaris sa Xl15/Pas/automovel/9BrBc3f34P8207093

Portaria N.º202204005414, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006516/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: João luis silva Góes – cPf: 377.719.902-82
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNos 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dNU164592

Portaria N.º202204005417, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006515/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Maria soares castro – cPf: 011.249.002-68
Marca/Tipo/chassi
cHEvrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0dB171932

Portaria N.º202204005419, de 20/09/2022 - Proc N.º 
2022730006449/seFa

Motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Expedito fernandes de almeida – cPf: 035.071.222-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETios sd PlT15 aT/Pas/automovel/9BrB29BT4J2194075
PorTarias dE rEvoGaÇÃo dE isENÇÃo dE iPva – caT

Portaria N.º202204005416, de 20/09/2022 - Proc N.º 
0020227300065110/seFa

Motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2019 
a 31/12/2019
Base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudanç de cat e transf de prop em veículo beneficiado pela 
isenção obv6a19
interessado: Paulo sergio cunha – cPf: 292.955.992-68
Marca/Tipo/chassi
GM/MEriva MaXX/Pas/automovel/9BGXH75X0cc172557

Protocolo: 855192
iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 022, de 20 de seteMBro de 2022

altera a Tabela de códigos de receita do anexo ii da instrução Normativa 
nº 026, de 14 de setembro de 2020, que normatiza e disciplina a utilização 
do documento de arrecadação Estadual (daE).
o sEcrETário dE EsTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 138, parágrafo único, inciso v, da constituição Estadual e 
o art. 6º, ii, do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
rEsolvE:
art. 1º o anexo ii da instrução Normativa nº 026, de 14 de setembro de 
2020, que normatiza e disciplina a utilização do documento de arrecada-
ção Estadual (daE), passa a vigorar com as seguintes alterações:

“secretaria de estado da FaZeNda (seFa)

........ .........
2008 TaXa dE iMPUGNaÇÃo
2009 TaXa rEcUrso No coNTENcioso adM. TriBUTário
4153 divida aTiva iTcd EXEcUTado
4154 divida aTiva iTcd
4155 TaXa daE iMUNE dE icMs
5175 MUlTa PENal / sUBsT TriBUTaria icMs
5177 MUlTa PENal TaXas
5183 MUlTa PENal iTcd
5186 MUlTa PENal icMs
5211 dEPosiTo JUdicial coNvErsÃo EM rENda icMs
5212 dEPosiTo JUdicial coNvErsÃo E rENda iPva

5213 dEPosiTo JUdicial coNvErsao E rENda iTcd
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5215 dEPosiTo JUdicial coNvErsao E rENda TfrH
5216 dEPosiTo JUdicial coNvErsao E rENda TaXa sEM MoviMENTo
5290 MUlTa PENal acEssoria / sUBsT. TriBUTaria icMs
5291 MUlTa PENal acEssÓria icMs
5329 MUlTa PENal divida aTiva icMs
5330 MUlTa PENal divida aTiva iPva
5331 MUlTa PENal divida aTiva iTcd
5342 divida aTiva NÃo TriBUTaria / aiNf
5770 ParcElaMENTo TfrM ProGraMa dE rEGUlariZacao fiscal
5771 divida aTiva iTcd ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5772 divida aTiva TfrM ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5773 ParcElaMENTo divida aTiva iTcd ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5774 ParcElaMENTo divida aTiva TfrM ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5775 iTcd ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5776 ParcElaMENTo iTcd ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5777 TrfM ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5806 divida aTiva iTcd EXEcUTado / ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5807 divida aTiva TfrM EXEcUTado / ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5808 ParcElaMENTo divida aTiva iTcd EXEcUTado / ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
5809 ParcElaMENTo divida aTiva TfrM EXEcUTado / ProGraMa dE rEGUlariZaÇÃo fiscal
6113 MUlTa PENal iPva

......................
dEParTaMENTo dE TrÂNsiTo do EsTado do Pará (dETraN)

........ .........
1979 dPvaT aNo aTUal
1980 dPvaT aNo aNTErior
1981 iNfraÇÃo dE TraNsiTo
1982 diárias dE dEPosiTo dE vEicUlo 2/3 rodas
1983 GUiNcHo dETraN
1984 crEdENciaMENTo dE EMPrEsas dE sErviÇos dE GUiNcHo
1985 EXaME MEdico
1986 visToria ElETrÔNica rEaliZada Por Ecv
1987 crEdENciaMENTo dE EMPrEsa EsTaMPadora dE Placas
1988 rENovaÇÃo aNUal crEdENciaMENTo EMP dE EsTaMPaGEM dE Placas
2308 rEMarcaÇÃo dE MoTor
2309 EMPlacaMENTo oU rEEMPlacaMENTo PadrÃo MErcosUl
2310 forN dE MaTErial Para 2 Placas rEflETivas vEicUlo
2311 forN dE MaTErial Para 1 Placas rEflETivas vEicUlo
2312 forN dE MaTErial P/ 1 Placa rEflETiva MoTo/ciclo
2313 visToria ElETrÔNica dE vEÍcUlos dE 2 oU 3 rodas
2314 visToria ElETrÔNica vEÍc. 4 rodas aTÉ 9 oU aTÉ 3.5T
2315 visToria ElETrÔNica vEÍc. dE carGa PBT aciMa 3.5T
2316 visToria ElETrÔNica vEÍc. PassaGEiros aciMa 9 lUG.
2317 visToria ElETrÔNica coMBiNaÇÕEs vEÍcUlo P/ iNd vEic.
2318 dEslocaMENTo Para visToria ElETroNica aciMa 20KM
2319 TErMo dE rEsPoNsaBilidadE vEicUlar ElETrÔNico
2320 HoMoloGaÇÃo laUdo visToria idENTificaÇÃo vEicUlar
2321 crEdENciaMENTo dE EMPrEsa dE EsTaMPaGEM dE Placas
2322 rENovaÇÃo aNUal dE crEdENciaMENTo dE EMPrEsa dE EsTaMPaGEM dE Placas
2323 crEdENciaMENTo dE EMPrEsas crEd. Para sErviÇo Ecvs
2324 rENovaÇÃo crEd. dE EMPrEsas crEd. Para sErviÇo Ecvs
2325 crEdENciaMENTo dE EMPrEsas divErsas
2326 rENovaÇÃo do crEdENciaMENTo dE EMPrEsas divErsas
2327 BloQUEio adMiNisTraTivo
2328 rEGisTro NacioNal dE vEÍcUlos EM EsToQUE - rENavE
2329 rEGisTro BioMÉTrico E facial
2330 TraNsfErÊNcia dE JUrisdiÇÃo EsTadUal
2331 TraNsfErÊNcia dE JUrisdiÇÃo MUNiciPal
2332 EXaME dE JUNTa PsicolÓGica
2333 crEdENciaMENTo dE clÍNicas
2334 rENovaÇÃo dE crEdENciaMENTo dE clÍNicas
2335 crEdENciaMENTo dE PsicÓloGo PEriTo EXaMiNador
2336 rENovaÇÃo dE crEdENciaMENTo dE PsicÓloGo PEriTo EXaMiNador
2337 crEdENciaMENTo dE MÉdico PEriTo EXaMiNador
2338 rENovaÇÃo dE crEdENciaMENTo dE MÉdico PEriTo EXaMiNador

2339 viNcUlaÇÃo dE QUadro fUNcioNal

2340 cUrso dE rEciclaGEM Para coNdUTorEs

2341 aUla TEÓrica dE forMaÇÃo Para HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorEs - H/aUla

2342 aUla PráTica dE dirEÇÃo vEicUlar Para HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorEs caTEGoria a - H/aUla

2343 aUla PráTica dE dirEÇÃo vEicUlar Para HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorEs caTEGoria B - H/aUla
2344 aUla PráTica dE dirEÇÃo vEicUlar Para HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorEs caTEGoria c - H/aUla
2345 aUla PráTica dE dirEÇÃo vEicUlar Para HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorEs caTEGoria d - H/aUla
2346 aUla PráTica dE dirEÇÃo vEicUlar Para HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorEs caTEGoria E - H/aUla
3001 BolETo rENaiNf - dETraN

EMPrEsa dE assisTÊNcia TÉcNica E EXTENsÃo rUral do EsTado do Pará (EMaTEr)
........ .........
6151 oUTros sErviÇos

......................
fUNdaÇÃo cUlTUral do EsTado do Pará (fcP)

........ .........
1995 divida aTiva NÃo TriBUTaria EXEcUTada / fcP
1996 divida aTiva NÃo TriBUTaria / fcP
1997 divida aTiva NÃo TriBUTaria / fcP

......................
iMPrENsa oficial do EsTado do Pará (ioE-Pa)

........ .........
5506 cErTificaÇÃo diGiTal / EXTErNo ioE Pa
5507 MaTErial Grafico / GovErNo ioE Pa
5508 MaTErial Grafico / EXTErNo ioE Pa
5509 alUGUEl dE MÓdUlos iNsTalados ioE Pa
5510 Horas dE sErviÇos PrEsTados ioE Pa
5511 alUGUEl dE EsPaÇo diGiTal / ioE Pa

MiNisTÉrio PÚBlico do EsTado do Pará (MP/Pa)
........ .........
4152 divida aTiva Nao TriBUTaria MP/Pa

......................
fUNdaÇÃo saNTa casa dE MisEricÓrdia do Pará (fscMP)

........ .........
1768 rEcEiTa dE doaÇÃo / fscMPa
1769 MUlTa coNTraTUal / fscMPa

......................
sEcrETaria dE EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo (sEPlad)

........ .........
6134 MiNÉrio dE EsTaNHo / fdE
6138 MiNÉrio dE alUMiNio / fdE
6139 caUliM E oUTras arGilas / fdE

sEcrETaria dE EsTado dE cUlTUra (sEcUlT)
........ .........
1740 MEcENaTo
1741 ParQUE UrBaNo-PorTo fUTUro-BoX 1
1742 ParQUE UrBaNo-PorTo fUTUro-BoX 2
1743 ParQUE UrBaNo-PorTo fUTUro-BoX 3
1744 sUB-roGaÇÃo dE coNTÊiNErEs da PraÇa GasTroNÔMica do PorTo fUTUro
1991 alUGUEl do EsTacioNaMENTo dE 4.177 M² do PorTo fUTUro

......................
sEcrETaria dE EsTado dE MEio aMBiENTE E sUsTENTaBilidadE (sEMas)

........ .........
5345 divida aTiva NÃo TriBUTaria sEMas / EXEcUTado
5346 divida aTiva NÃo TriBUTaria sEMas

......................
sEcrETaria dE EsTado dE sEGUraNÇa PÚBlica E dEfEsa social (sEGUP)

........ .........
1210 TaXa PodEr dE PolÍcia

......................
sEcrETaria dE EsTado dE adMiNisTraÇÃo PENiTENciária (sEaP)

........ .........
1047 rEssarciMENTo coM MaNUTENÇao da PEssoa Privada
1048 rEvENda Para HorTifrUTiGraNJEiros
1049 rEvENda Para oUTros sErviÇos
1050 doacoEs E coNTriBUicoEs fiNaNcEiras

TriBUNal dE coNTas do EsTado do Pará (TcE)
........ .........
6115 MUlTas / TriBUNal dE coNTas do EsTado / TcE

......................
TriBUNal dE JUsTiÇa do EsTado do Pará (TJPa)

........ .........

1051 dEPosiTo JUdicial dE cUsTas JUdiciais

5343 divida aTiva N TriBUTaria cUsTas JUdiciais TJE
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5344 divida aTiva N TriBUTaria cUsTas JUdiciais / TJE EXEcUTada
UNivErsidadE do EsTado do Pará (UEPa)

........ .........
1767 rEPassE UsUario UNiMEd

fUNdo EsPEcial dE BoMBEiros
2175 TaXa dE aNálisE TÉcNica do PsciE risco BaiXo - a.c dE aTÉ 750 M²
2176 TaXa dE aNálisE TÉcNica do PsciE risco BaiXo - a.c. aciMa dE 750M² (Por M² EXcEdENTE)
2177 TaXa dE aNalisE TÉcNica do PsciE risco MÉdio - a.c. aTÉ 750 M²
2178 TaXa dE aNálisE TÉcNica do PsciE risco MÉdio - a.c. aciMa dE 750M² (Por M² EXcEdENTE)
2179 TaXa dE aNálisE do PsciE risco alTo - a.c. aciMa aTÉ 750M²
2180 TaXa dE aNálisE TÉcNica do PsciE risco alTo - a.c. aciMa dE 750M² (Por M² EXcEdENTE)

2181 TaXa dE licENciaMENTo coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÃo oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
BaiXo - a.c. dE aTÉ 750M²

2182 TaXa dE licENciaMENTo coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f 
risco BaiXo - a.c. aciMa dE 750M² (Por M² EXcEdENTE)

2183 TaXa dE licENciaMENTo coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f 
risco MÉdio - a.c. dE aTÉ 750M²

2184 TaXa dE licENc.coM visToria PrÉvia dE Edif. oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco MÉdio - a.c. 
aciMa dE 750M² (Por M² EXcEdENTE)

2185 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE Edific. oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo - a.c. 
dE aTÉ 750M²

2186 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE Edific. oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo - a.c. 
aciMa dE 750M² (Por M² EXcEdENTE)

2187 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificacÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco BaiXo 
- a.c. dE aTÉ 250M²

2188 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco BaiXo 
- a.c. dE 251M² aTÉ 500M²

2189 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco BaiXo 
- a.c. dE 501M² aTÉ 1.000M²

2190 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco BaiXo 
- a.c. dE 1001M² aTÉ 2000M²

2191 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco BaiXo 
- a.c. dE 2001M² aTÉ 4000M²

2192 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco BaiXo 
- a.c. aciMa dE 4000M² (Por M² EXcEdENTE oU fraÇÃo)

2193 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco MÉdio 
- a.c. dE aTÉ 250M²

2194 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco MÉdio 
- a.c. dE 251M² aTÉ 500M²

2195 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco MÉdio 
- a.c. dE 501M² aTÉ 1000M²

2196 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco MÉdio 
- a.c. dE 1001M² aTÉ 2000M²

2197 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco GrUPo f risco MÉdio - a.c. 
dE 2001M² aTÉ 4000M²

2198 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco MÉdio 
- a.c. aciMa dE 4000M² (Por M² EXcEdENTE oU fraÇÃo)

2199 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE aTÉ 250M²

2200 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE 251M² aTÉ 500M²

2201 TaXa dE licENc. sEM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE 501M² aTÉ 1000M²

2202 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE 1001M² aTÉ 2000M²

2203 TaXa dE licENc. coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE 2001M² aTÉ 4000M²

2204 TaXa dE licENc.coM visToria PrÉvia dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo - 
a.c.aciMa dE 4000M² (Por M² EXcEdENTE oU fraÇÃo)

2205 TaXa dE licENciaMENTo. dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE aTÉ 500 PEssoas 
risco BaiXo

2206 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE aTÉ 500 PEssoas 
dE risco MÉdio

2207 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE aTÉ 500 PEssoas 
risco alTo

2208 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 501 aTÉ 1.000 
PEssoas risco MÉdio

2209 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco GrUPo f - loTaÇÃo dE 501 aTÉ 1.000 
PEssoas risco alTo

2210 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 1.001 aTÉ 3.000 
PEssoas risco alTo

2211 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 3.001 aTÉ 5.000 
PEssoas risco alTo

2212 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo 5.001 aTÉ 7.000 
PEssoas risco alTo

2213 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo 7.001 aTÉ 10.000 
PEssoas risco alTo

2214 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 10.0001 aTÉ 
20.000 PEssoas risco alTo

2215 TaXa dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo aciMa dE 20.000 
PEssoas risco alTo

2216 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco GrUPo f risco BaiXo - a.c. 
dE aTÉ 250 M²

2217 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
BaiXo - a.c. dE 251 M² aTÉ 500M²

2218 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
BaiXo - a.c. dE 501M² aTÉ 1.000M²

2219 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
BaiXo - a.c. dE 1001M² aTÉ 2000M²

2220 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
BaiXo - a.c. dE 2001M² aTÉ 4000M²

2221 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
BaiXo - a.c. aciMa dE 4000M²(Por M² EXcEdENTE oU fraÇÃo)

2222 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPof risco 
MÉdio - a.c. dE aTÉ 250M²

2223 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
MÉdio - a.c. dE 251M² aTÉ 500M²

2224 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
MÉdio - a.c. dE 501M² aTÉ 1.000M²

2225 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo oU EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
MÉdio - a.c. dE 1.001M² aTÉ 2000M²

2226 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
MÉdio - a.c. dE 2001M² aTÉ 4000M²

2227 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
MÉdio - a.c. aciMa dE 4000M² (Por M² EXcEdENTE oU fraÇÃo)

2228 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE aTÉ 250M²

2229 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE 251M² aTÉ 500M²

2230 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE 501M² aTÉ 1000M²

2231 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. dE 1001M² aTÉ 2000M²

2232 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÃoEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco 
alTo - a.c. dE 2001M² aTÉ 4000M²

2233 TaXa dE rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco EXcETo GrUPo f risco alTo 
- a.c. aciMa dE 4000M² (Por M² EXcEdENTE oU fraÇÃo)

2234 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE aTÉ 500 
PEssoas risco BaiXo

2235 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEa dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE aTÉ 500 
PEssoas risco MÉdio

2236 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco GrUPo f - loTaÇÃo dE aTÉ 500 
PEssoas dE risco alTo

2237 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 501 aTÉ 
1.000 PEssoas risco MÉdio

2238 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 501 aTÉ 
1.000 PEssoas risco alTo

2239 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 1.001 aTÉ 
3.000 PEssoas risco alTo

2240 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 3.001 aTÉ 
5.000 PEssoas risco alTo

2241 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 5.001 aTÉ 
7.000 PEssoas risco alTo

2242 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 7.001 aTÉ 
10.000 PEssoas risco alTo

2243 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo dE 10.001 aTÉ 
20.000 PEssoas risco alTo

2244 rENovaÇÃo dE licENciaMENTo dE EdificaÇÕEs oU árEas dE risco do GrUPo f - loTaÇÃo aciMa 20.000 
PEssoas risco alTo

2245 cadasTraMENTo dE ProfissioNais ProJETisTas

2246 cadasTraMENTo dE EMPrEsas EsPEcialiZadas E HaBiliTadas a EXEcUTar iNsTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo, 
faBricaÇÃo oU coMErcialiZaÇÃo das MEdidas dE sEGUraNÇa coNTra iNcÊNdio E EMErGÊNcia

2247 cadasTraMENTo dE ProfissioNais dEvidaMENTE HaBiliTados a EXEcUTar a iNsTalacÃo E MaNUTENÇÃo 
das MEdidas dE sEGUraNÇa coNTra iNcÊNdio E EMErGÊNcias

2248 cadasTraMENTo dE EMPrEsas ProMoToras dE sHoWs E EvENTos
2249 cadasTraMENTo dE ProfissioNais ProMoTorEs dE sHoWs E EvENTos
2250 rENovaÇÃo dE cadasTraMENTo
2251 casTraMENTo dE ProfissioNais ProJETisTas

2252 cadasTraMENTo dE EMPrEsas EsPEcialiZadas E HaBiliTadas a EXEcUTar iNsTalaÇÃo, MaNUTENÇÃo, 
faBricaÇÃo oU coMErcialiZaÇÃo das MEdidas dE sEGUraNÇa coNTra iNcÊNdio

2253 cadasTraMENTo dE ProfissioNais dEvidaMENTE HaBiliTados a EXEcUTar a iNsTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo 
das MEdidas dE sEGUraNÇa coNTra iNcÊNdio E EMErGÊNcia

2254 cadasTraMENTo dE EMPrEsas ProMoToras dE sHoWs E EvENTos / aNUal
2255 cadasTraMENTo dE ProfissioNais ProMoTors dE sHoWs E EvENTos / aNUal

2256 laUdo aTÉ 04 foTos
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2257 laUdo coM Mais dE 04 foTos, Por UNidadE
2258 PrEvENTivo Para EvENTos rEMUNErados EM Praia E iGaraPÉs
2259 PrEvENTivo Para EvENTos rEMUNErados EM sHoWs E EvENTos siMilarEs
2260 PrEPrEvENTivo Para EvENTos rEMUNErados EM fEiras oU EvENTos siMilarEs
2261 PrEvENTivo Para EvENTos rEMUNErados EM EsTádios dE fUTEBol

2262 PrEvENTivo Para EvENTos rEMUNErados EM coMPETiÇÃo EsPorTiva coMo MaraToNa E oUTras dE 
QUalQUEr NaTUrEZa

2263 corTE dE árvorE
2264 EsGoTaMENTo dE PisciNa, GaraGEM, cisTErNa oU caiXa d áGUa
2265 MUdaNÇas oU TraNsPorTEs dE oBJETos PEsados (MÓvEis E siMilarEs)
2266 BUsca E/oU rETirada dE oBJETos ParTicUlarEs sUBMErsos oU EM local dE difÍcil acEsso
2267 TrEiNaMENTo Por alUNo aTÉ 8 Horas
2268 TrEiNaMENTo Por alUNo dE 9 aTÉ 20 Horas
2269 TrEiNaMENTo Por alUNo dE 21 aTÉ 30 Horas
2270 TrEiNaMENTo Por alUNo dE 31 aTÉ 40 Horas
2271 PalEsTras Para EvENTos rEMUNErados dE 31 aTÉ 40 Horas
2272 cUrso dE EsPEcialiZaÇÃo (PÓs-GradUaÇÃo)

2273 cadasTraMENTo dE iNsTrUTor Para forMaÇÃo, TrEiNaMENTo E rEQUalificaÇÃo dE BriGadas dE 
iNcÊNdio E BoMBEiros civil

2274 avaliaÇÃo dE iNsTrUTor dE BriGadas dE iNcÊNdio
2275 avaliaÇÃo TEÓrica dE iNsTrUTor dE BoMBEiros civis
2276 avaliaÇÃo PráTica dE iNsTrUTor dE BoMBEiros civis

2277
cadasTraMENTo dE EMPrEsas EsPEcialiZadas Na forMaÇÃo TrEiNaMENTo dE BriGadas dE iNcÊNdios; 

dE BoMBEiros civis; dE PriMEiros socorros E/oU socorros dE UrGÊNcia; E dE salva-vidas dE 
PisciNa E coNGÊNErEs

2278 cadasTraMENTo dE EMPrEsas PrEsTadoras dE sErviÇos dE BoMBEiros civis
2279 cUrso dE iNsTrUTor dE BriGadas dE iNcÊNdios E BoMBEiro civis
2280 cUrso dE forMaÇÃo dE BriGadisTas dE iNcÊNdio; dE salva-vidas oU GUarda-vidas dE PisciNa
2281 cUrso dE forMaÇÃo dE BoMBEiros civis
2282 rEcolHiMENTo dE aNoTaÇÃo dE rEsPoNsaBilidadE ProfissioNal
2283 avaliaÇÃo dE BriGadisTas dE iNcÊNdio
2284 avaliaÇÃo TEÓrica dE BoMBEiros civis
2285 avaliaÇÃo TEÓrica dE BoMBEiros civis
2286 aNálisE dE docUMENTaÇÃo P/rEvalidaÇÃo dE cErTificado dE forMaÇÃo dE BoMBEiros civis

2287 rEGisTro dE cErTificado dE coNclUsÃo dE cUrsos dE forMaÇÃo oU rEQUalificaÇÃo dE BoMBEiros 
civis

2288 visToria dos rEQUisiTos TÉcNicos das EMPrEsas EsPEcialiZadas Na forMaÇÃo E TrEiNaMENTo
2289 alUGUEl dE caMPo dE TrEiNaMENTo
2290 rEQUalificaÇÃo dE iNsTrUTorEs dE BriGadas dE iNcÊNdio; dE BoMBEiros civis
2291 rEQUalificaÇÃo dE BriGadisTas dE iNcÊNdio; dE salva vidas oU GUarda vidas dE PisciNa
2292 rEQUalificaÇÃo dE BoMBEiros civis

2293 rEcadasTraMENTo dE iNsTrUTor Para forMaÇÃo, TrEiNaMENTo E rEQUalificaÇÃo dE BriGadas dE 
iNcÊNdio; dE BriGadisTas ProfissioNais; dE BoMBEiros ProfissioNais civis E dE BoMBEiros civis

2294

rEcadasTraMENTo dE EMPrEsas EsPEcialiZadas Na forMaÇÃo E TrEiNaMENTo dE BriGadas dE iN-
cÊNdio; dE BriGadisTas ProfissioNais; dE BoMBEiros ProfissioNais civis; dE BoMBEiros civis; dE 
PriMEiros socorros E/oU socorros dE UrGÊNcias; E dE salva-vidas oU GUarda-vidas dE PisciNa 

E coNGÊNErEs

2295 rEcadasTraMENTo dE EMPrEsas PrEsTadoras dE sErviÇo dE BriGadisTas ProfissioNais; dE BoMBEi-
ros ProfissioNais civis E dE BoMBEiros civis

2296 aNálisE E EMissÃo dE aUToriZaÇÃo Para Uso dE UNiforMEs, iNsÍGNias E viaTUras
2297 ProJETo TÉcNico
2298 ProJETo TÉcNico Para iNsTalaÇÃo E ocUPaÇÃo TEMPorária
2299 ModificaÇÃo dE ProJETo (Por PraNcHa)-válida Para dUas aNálisEs do MEsMo ProJETo
2300 dEsarQUivaMENTo dE ProJETo TÉcNico Para rEProdUÇÃo oU BacKUP dE ProJETo diGiTal aProvado
2301 2ª via do docUMENTo dE licENciaMENTo No cBMPa
2302 alTEraÇÃo dE dados cadasTrais No sisTEMa cBMPa.
2303 MUlTa
2304 MUlTa doBrada
2305 MUlTa Por dEscUMPriMENTo dE TaacB
2306 MUlTa Por iNfraÇÃo dE ProfissioNais civis dE sciE
2307 MUlTa Por iNfraÇÃo dE iNsTiTUiÇÕEs civis dE sciE ”

art. 2º revoga-se da Tabela de códigos de receita de que trata o anexo ii 
da instrução Normativa nº 026, de 14 de setembro de 2020, o título “cor-
Po dE BoMBEiros MiliTar do Pará (cBMPa)” com os códigos de receita 
e suas respectivas descrições.
art. 3º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 855305
iNstrUÇÃo NorMatiVa N.º 021, de 20 de seteMBro de 2022.
Estabelece os procedimentos relativos à avaliação de desempenho para 
fins de aferição de quotas da Gratificação de Produtividade pelo desempe-
nho dos servidores integrantes das carreiras da administração Tributária, 
relativamente às atividades desenvolvidas.

o sEcrETário dE EsTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto na seção ii do capítulo 
ii do decreto n. 1.418, de 30 de março de 2021, que regulamenta a lei n. 
9.156, de 23 de dezembro de 2020,
rEsolvE:
Art. 1º Os procedimentos relativos à avaliação de desempenho para fins 
de aferição de quotas da Gratificação de Produtividade pelo desempenho 
dos servidores integrantes das carreiras da administração Tributária, rela-
tivamente às atividades desenvolvidas, deverão observar o disposto nesta 
instrução Normativa.
art. 2º o desempenho individual será avaliado com base em metas indivi-
duais, critérios e fatores que reflitam as competências do servidor, aferidas 
no desempenho das tarefas e atividades a ele atribuídas.
Parágrafo único. As metas individuais dos servidores deverão ser definidas 
antes do início do período avaliativo.
art. 3º Para efeito de aplicação do disposto nesta instrução Normativa 
considera-se:
i - avaliação de desempenho: monitoramento sistemático e contínuo da 
atuação do servidor, tendo em vista as metas individuais e da administra-
ção Tributária;
ii - avaliação de desempenho individual: acompanhamento sistemático e 
contínuo da atuação do servidor para a aferição de seu desempenho no 
exercício das atribuições do cargo, com foco na contribuição do servidor 
para o alcance dos objetivos organizacionais;
iii - período avaliativo: lapso trimestral para realização de avaliação de 
desempenho individual;
iv - homologação do desempenho do servidor: lapso trimestral para a avalia-
ção e homologação do resultado pela comissão de avaliação de desempenho;
V - efeitos financeiros: lapso trimestral para percepção de quotas da grati-
ficação de produtividade;
vi - metas individuais: compromissos individuais pactuados entre o servi-
dor e sua chefia imediata;
VII - chefia imediata: servidor responsável pelo acompanhamento da ava-
liação de desempenho individual daqueles que lhe são subordinados;
viii - sistema de avaliação de desempenho: aplicativo de registro diário 
das atividades desenvolvidas pelos servidores
iX - atividade: tarefa a ser desenvolvida e registrada, diariamente, pelo 
servidor no período avaliativo, conforme disposto no anexo i.
Art. 4º As atividades, constantes do Anexo I, serão classificadas por grupo, 
conforme o seguinte:
I - fiscalização e lançamento do crédito tributário;
II - planejamento e programação fiscal;
III - análise e estudos econômico e fiscal;
iv - atendimento e orientação ao público em geral, inclusive instituições e 
órgãos públicos;
v - cadastro, acompanhamento e controle dos contribuintes e das receitas 
tributárias e não tributárias;
vi - atividades correlatas;
viii - representação funcional;
viii - Procedimento administrativo Tributário;
iX - Tesouro Estadual;
X- treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos e tecnológicos;
Xi - atividades especiais;
Xii - atividades relacionadas à corregedoria;
Xiii - atividades relacionadas à inteligência fiscal.
Parágrafo único. as sugestões de ajuste ou inclusão de novas atividades 
deverão ser encaminhadas à comissão de avaliação de desempenho para 
análise e deliberar final.
art. 5º a aferição das quotas devidas aos servidores das carreiras da ad-
ministração Tributária, independentemente de lotação, observada a pon-
tuação final da avaliação de desempenho do servidor, obedecerá aos se-
guintes critérios:
i - de 0 a 19,9 pontos - o servidor não perceberá quotas de desempenho 
individual;
ii - de 20 a 24,9 pontos - o servidor perceberá 25% (vinte e cinco por 
cento) das quotas, relativamente ao cargo;
iii - de 25 a 29,9 pontos - o servidor perceberá 30% (trinta por cento) das 
quotas, relativamente ao cargo;
iv - de 30 a 34,9 pontos - o servidor perceberá 35% (trinta e cinco por 
cento) das quotas, relativamente ao cargo;
v - de 35 a 39,9 pontos - o servidor perceberá 40% (quarenta por cento) 
das quotas, relativamente ao cargo;
vi - de 40 a 44,9 pontos - o servidor perceberá 45% (quarenta e cinco por 
cento) das quotas, relativamente ao cargo;
vii - de 45 a 49,9 pontos - o servidor perceberá 50% (cinquenta por cento) 
das quotas, relativamente ao cargo;
viii - de 50 a 54,9 pontos - o servidor perceberá 55% (cinquenta e cinco 
por cento) das quotas, relativamente ao cargo;
iX - de 55 a 59,9 pontos - o servidor perceberá 60% (sessenta por cento) 
das quotas, relativamente ao cargo;
X - de 60 a 64,9 pontos - o servidor perceberá 65% (sessenta e cinco por 
cento) das quotas, relativamente ao cargo;
Xi - de 65 a 69,9 pontos - o servidor perceberá 70% (setenta por cento) 
das quotas, relativamente ao cargo;
Xii - de 70 a 74,9 pontos - o servidor perceberá 75% (setenta e cinco por 
cento) das quotas, relativamente ao cargo;
Xiii - de 75 a 79,9 pontos - o servidor perceberá 80% (oitenta por cento) 
das quotas, relativamente ao cargo;
Xiv - de 80 a 84,9 pontos - o servidor perceberá 85% (oitenta e cinco por 
cento) das quotas, relativamente ao cargo;
Xv - de 85 a 89,9 pontos - o servidor perceberá 90% (noventa por cento) 
das quotas, relativamente ao cargo;



diário oficial Nº 35.122   21Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

Xvi - de 90 a 94,9 pontos - o servidor perceberá 95% (noventa e cinco por 
cento) das quotas, relativamente ao cargo; e
Xvii - de 95 a 100 pontos - o servidor perceberá 100% (cem por cento) 
das quotas, relativamente ao cargo.
• 1º A pontuação ponderada do servidor no período avaliativo, conside-
rando os fatores qualitativo, quantitativo e a complexidade das atividades 
desenvolvidas, será igual ao número de pontos atribuídos aos fatores, mul-
tiplicado pelo peso correspondente e dividido pelo número de itens a serem 
avaliados, conforme o seguinte:
 

Fatores itens de avaliação complexidade da 
atividade Peso

 

caráter Geral - fator 
Qualitativo

1 - Qualidade - 3
2 - Produtividade - 3,5

3 - capacidade de iniciativa - 3
4 - responsabilidade - 3,5

5 - auto desenvolvimento - 3

Caráter Específico - 
fator Quantitativo

6 - N.º de atividades desenvolvidas no período avaliati-
vo, considerando sua complexidade

alta 6
Média 5
Baixa 3,5

• 2º A pontuação referente ao fator de caráter específico (fator quanti-
tativo) corresponde ao número de atividades a serem desenvolvida pelo 
servidor no período avaliativo, considerando sua complexidade.
• 3º Na hipótese da pontuação alcançada pelo servidor, considerando os 
fatores qualitativo e quantitativo, ultrapassar 100 (cem) pontos no período 
avaliativo, os pontos excedentes serão desconsiderados.
• 4º Nas hipóteses dos afastamentos previstos no art. 6º do Decreto n. 
1.418/2021, a gratificação de produtividade, relativamente às atividades 
desenvolvidas, será aferida e paga conforme o seguinte:
i - pela pontuação média individual dos últimos três períodos avaliativos;
ii - pelo valor da média geral do cargo, na hipótese em que o servidor não 
possa ser individualmente avaliado ou não tenha completado três períodos 
avaliativos.
• 5º O disposto no § 4º não se aplica ao afastamento inferior a 30 (trinta) 
dias, devendo, no restante do período avaliativo, ser observado, proporcio-
nalmente, o disposto nesta instrução Normativa.
art. 6º o servidor efetivo, quando investido em cargo em comissão de 
subsecretário da administração Tributária e secretário adjunto do Tesouro, 
processada a primeira avaliação de desempenho que venha a surtir efeito 
financeiro, fará jus a gratificação de produtividade pelo valor da média 
geral do cargo.
Parágrafo único. ocorrendo exoneração do cargo em comissão, o servidor 
continuará a perceber a gratificação de produtividade na forma prevista 
no caput, até que seja processada a sua primeira avaliação após a exo-
neração.
art. 7º a avaliação de desempenho será trimestral, e compreenderá as 
seguintes etapas:
i - registro pelos servidores integrantes das carreiras da administração 
Tributária, no sistema de avaliação de desempenho disponível no ende-
reço http://intranet.sefa.pa.gov.br/produtividade-ui/app/#/atividades/
registrar, das atividades desenvolvidas, diariamente, durante o período 
avaliativo;
ii - acompanhamento e avaliação, pelo gestor da unidade, das atividades 
desenvolvidas pelos servidores;
iii - preenchimento, pelo gestor da unidade, de formulário de avaliação de 
desempenho do servidor, no que diz respeito aos fatores qualitativos, no 
sistema de avaliação de desempenho disponível no endereço http://intra-
net.sefa.pa.gov.br/produtividade-ui/app/#/servidores/avaliar;
iv - apuração, pelo gestor da unidade, do resultado obtido pelo servidor 
em todos os itens da avaliação de desempenho;
v - prévia e expressa ciência ao servidor avaliado dos resultados obtidos 
em sua avaliação de desempenho;
vi - envio do resultado da avaliação de desempenho à comissão de ava-
liação de desempenho;
vii - encaminhamento pela comissão de avaliação de desempenho do 
resultado final da avaliação dos servidores à Diretoria de Administração/
célula de Gestão de Pessoas.
Art. 8º O primeiro período avaliativo para fins de aferição de quotas da 
Gratificação de Produtividade terá início em outubro de 2022, conforme o 
seguinte cronograma:
I - outubro, novembro e dezembro, com efeitos financeiros em abril, maio 
e junho;
ii - janeiro, fevereiro e março, com efeitos financeiros em julho, agosto e 
setembro;
iii - abril, maio e junho, com efeito financeiro em outubro, novembro e 
dezembro;
IV - julho, agosto e setembro, com efeitos financeiros em janeiro, fevereiro 
e março.
• 1º O servidor subordinado a mais de uma chefia durante o período ava-
liativo será avaliado por aquela à qual permanecer subordinado por mais 
tempo.

• 2º Nas ausências e impedimentos da chefia imediata, a avaliação de 
desempenho do servidor ficará sob a responsabilidade de seu substituto 
legal.
• 3º As avaliações de desempenho dos servidores serão consolidadas e en-
caminhadas à comissão de avaliação de desempenho até o 10º (décimo) 
dia útil do encerramento do período avaliativo.
art. 9º até que seja processada a primeira avaliação de desempenho in-
dividual que venha a surtir efeito financeiro, os servidores estáveis ocu-
pantes dos cargos das carreiras da administração Tributária perceberão 
70% (setenta por cento) da parcela da gratificação pelo desempenho do 
servidor, conforme disposto no § 6º do art. 13 do decreto n. 1.418/2021.
Parágrafo único. Para a percepção da parcela de que trata o caput deste 
artigo, com efeitos financeiros em janeiro, fevereiro e março de 2023, con-
sidera-se como primeira avaliação de desempenho do servidor ingressante 
nas Carreiras da Administração Tributária o resultado da avaliação final do 
treinamento de ingresso, desde que alcançado, no mínimo, 70% (setenta 
por cento) de aproveitamento.
art. 10. ao servidor que não concordar com o resultado da avaliação indi-
vidual será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo 
registrar sua discordância no formulário de solicitação de reconsideração 
de avaliação individual, previsto no anexo ii desta instrução Normativa.
• 1º O pedido de reconsideração deverá ser encaminhado à Comissão de 
avaliação de desempenho, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do 
recebimento de cópia de todos os dados sobre a avaliação individual.
• 2º A Comissão de Avaliação de Desempenho encaminhará, no prazo má-
ximo de 5 (cinco) dias do recebimento, o pedido de reconsideração à chefia 
imediata do servidor para apreciação.
• 3º O pedido de reconsideração deverá ser apreciado pela chefia imediata, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento do pedido, 
podendo o pleito ser deferido, total ou parcialmente, ou indeferido.
• 4º A decisão do pedido de reconsideração deverá ser motivada, com 
indicação de fatos e fundamentos.
• 5º Até o dia seguinte ao de encerramento do prazo previsto no § 3º, a 
decisão da chefia imediata sobre o pedido de reconsideração será enca-
minhada à comissão de avaliação de desempenho, que dará ciência da 
decisão ao servidor, em até 2 (dois) dias úteis.
art. 11. Na hipótese de deferimento parcial ou de indeferimento do pedido 
de reconsideração, o servidor poderá interpor recurso ao conselho supe-
rior da administração Tributária - coNsaT, no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da ciência do resultado da reconsideração.
• 1º O recurso de que trata o caput deverá ser encaminhado à Comissão 
de avaliação de desempenho devidamente instruído, conforme o seguinte:
I - justificativa com parâmetros objetivos, contestando a pontuação recebida;
ii - argumentação clara e consistente;
iii - solicitação de alteração dos pontos atribuídos.
• 2º O recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
úteis.
art. 12. a comissão de avaliação de desempenho, instituída por portaria 
do secretário de Estado da fazenda, participará de todas as etapas do ciclo 
da avaliação de desempenho.
art. 13. a comissão de avaliação de desempenho será composta por 5 
(cinco) membros titulares, e 3 (três) suplentes, devendo ser presidida por 
servidor estável das carreiras da administração Tributária.
• 1º A Comissão de Avaliação de Desempenho será coordenada pela Di-
retoria de fiscalização/célula de Programação, controle e avaliação das 
ações fiscais.
• 2º O mandato dos representantes será de doze meses, prorrogável por 
igual período, e deverá coincidir com o ciclo de avaliação.
art. 14. À comissão de avaliação de desempenho compete:
i - orientar e supervisionar os critérios e procedimentos de acompanha-
mento do desempenho individual em todas as etapas ao longo do ciclo de 
avaliação;
ii - propor alterações consideradas necessárias para a melhor operaciona-
lização dos critérios e procedimentos estabelecidos nesta instrução Nor-
mativa;
III - intermediar, conciliar, dirimir dúvidas e conflitos entre as chefias ime-
diatas e os servidores;
iv - processar e encaminhar à autoridade competente o pedido de reconsi-
deração e o recurso interposto quanto ao resultado da avaliação individual;
V - encaminhar o resultado final da avaliação de desempenho do servidor 
à diretoria de administração/célula de Gestão de Pessoas para a inclusão 
na folha de pagamento;
vi - desempenhar outras competências que venham a ser atribuídas pelo 
secretário de Estado da fazenda.
art. 15. Na pendência de julgamento do recurso previsto no art. 11, a 
parcela da gratificação de produtividade pelo desempenho do servidor, re-
lativamente à atividade desenvolvida, será paga com base na pontuação 
atribuída na avaliação recorrida.
Parágrafo único. reconsiderada a avaliação ou provido o recurso, a decisão 
será comunicada, de imediato, ao servidor, ao avaliador e à unidade de 
recursos humanos, para que providencie, se necessário, os acertos finan-
ceiros devidos.
art. 16. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estada da fazenda
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aNeXo i
 

GrUPo de atiVi-
dades cÓdiGo atiVidades coMPLeXidade

100 - fiscalização 
e lançamento do 
crédito Tributário

101
analisar e deliberar quanto à impressão conjunta de docu-

mentos fiscais mod. 21 e 22, de empresas com atividades de 
comunicação e telecomunicação.

Média

102 analisar e emitir parecer em crédito extemporâneo e 
ressarcimento. Média

103 analisar e homologar ou arquivar Termo de apreensão e 
depósito. Média

104

Atuar no procedimento de fiscalização, assim entendido como 
o conjunto de atos preparatórios à determinação e consti-
tuição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, 
que se inicia com a notificação/intimação do sujeito passivo 
para que preste informação e apresente documentos e que 
resulte na elaboração de relatório fiscal e, eventualmente, 

na lavratura de Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF. 
(Termo de Início de Fiscalização e/ou Notificação; Análise da 
documentação; relatório Preliminar; aiNf/rascunho; relató-

rio final, lavratura de aiNf, Termo de conclusão).

alta

105 Cumprir diligência fiscal determinada pelo órgão de julga-
mento. alta

106
determinar o valor do crédito tributário cujo lançamento 

sofreu alterações em função de decisões proferidas pelas au-
toridades julgadoras no contencioso administrativo Tributário.

Média

107 Emitir documento fiscal avulso. Baixa
108 Gerar expectativa de receita tributária. Média
109 implementar e executar Malha fiscal. alta

110

instaurar ou instruir processos de lançamento de tributos 
com base em declarações, escrituração, documentação 
apresentada pelo contribuinte ou elementos colhidos de 

ofício que resulte na elaboração de demonstrativo do cálculo 
do imposto devido. (Demonstrativo do cálculo; Notificação 
do contribuinte, análise da Manifestação do contribuinte; 

relatório conclusivo).

alta

111 Organizar e promover ações de notificação/intimação de 
lançamento de créditos tributários em massa. Média

112 Participar do acompanhamento de regimes especiais de 
fiscalização e pagamento do imposto. Média

113 Planejar e executar fiscalização de trânsito. alta

114 Proceder à liberação de mercadoria, bens ou documentos 
apreendidos. Média

115 Proceder à verificação de saldo credor acumulado. alta

116
Proceder ao acompanhamento das operações com merca-

dorias destinadas à Zona franca de Manaus e área de livre 
comércio.

Média

117 Proceder ao acompanhamento das operações de exportação. Média

118 Proceder a atividades relacionadas ao convênio icMs 
115/2003. Baixa

119 Promover ações de monitoramento fiscal. alta

120 Promover e acompanhar procedimentos de autorregulari-
zação. alta

121 Prorrogar ou cancelar ação fiscal. Baixa

122 Realizar manifestação fiscal no Procedimento Administrativo 
Tributário. alta

123 realizar o controle de qualidade do lançamento tributário. alta

124 realizar o desembaraço aduaneiro de mercadoria e bens 
importados. Média

125
Realizar verificação in loco, vistorias e outros atos para a ob-
tenção de informações necessárias à instrução de processos 

tributários e não tributários.
Média

 

200 - Planejamento e 
Programação fiscal

201
Acompanhar o cumprimento das obrigações fiscais, dire-

cionando, quando for o caso, as ações operacionais para as 
unidades executivas.

Média

202 analisar e elaborar relatório de expurgos na arrecadação. Média
203 analisar diEf/Gia-sT substitutiva Média
204 Cancelar, de forma extemporânea, documentos fiscais. Baixa
205 corrigir e apropriar pagamento. Baixa
206 criar código de receitas. Baixa

207
desenvolver estudos com vistas à elaboração de planos de 

fiscalização, fixando os critérios necessários a maior produti-
vidade das ações fiscais.

alta

208 Elaborar dossiês com dados e informações fiscais e cadastrais 
para subsidiar a instauração de procedimentos de fiscalização. alta

209

Elaborar e manter o cadastro das ações fiscais contendo os 
relatórios de suas conclusões a fim de permitir a criação de 

um banco de dados para possibilitar planejamento de futuras 
diligências e ações fiscais.

Média

210

Identificar, com auxílio de dados processados eletronica-
mente, as atividades em que ocorre a maior incidência de 

sonegação ou elisão fiscal objetivando minimizá-la, por meio 
de ação fiscal dirigida.

alta

211 Planejar ações fiscais preventivas. alta
212 Proceder à desvinculação de débitos. Baixa
213 Proceder ao expurgos na arrecadação. Média

214
Realizar o levantamento de dados e informações fiscais 
e cadastrais dos contribuintes e responsáveis tributários 

sujeitos à fiscalização.
Média

300 - análise e 
Estudos Econômico 

e fiscal

301
acompanhar, sistematizar e manter arquivo dos atos legais, 
das soluções de consulta e das decisões administrativas e 

judiciais.
Média

302 Analisar e emitir Certificado de Incentivo Fiscal (Projeto 
sEMEar) Média

303 analisar e emitir parecer acerca de regime tributário 
diferenciado. Média

304 analisar e emitir parecer quanto ao Índice de Participação 
dos Municípios. alta

305 Analisar e propor minuta de regime especial específico. alta

306 analisar solicitação de inclusão de contribuintes no banco de 
dados de auditoria especial. Média

307

atender às solicitações dos setores da secretaria de Estado 
da fazenda quanto à interpretação e à aplicação da legislação 

tributária, visando à uniformidade de rotinas, práticas e 
procedimentos.

alta

308 Atuar como revisor técnico dos procedimentos de fiscalização. alta

309

atuar em comissão técnica, grupo de trabalho ou comitê 
designado especificamente para estudar soluções que 

resolvam problemas, ou tragam melhoria e aperfeiçoamento 
a procedimentos ou na aplicação de critérios de referência, 
relativos à fiscalização, a tributação, a arrecadação ou aos 

sistemas informatizados utilizados pela secretaria de Estado 
da fazenda.

alta

310 avaliar, com fundamento em análise técnica, o valor venal de 
imóveis com vistas a subsidiar a tributação do iTcd. alta

311 criar relatórios no ambiente Bi/dW. Média

312
Elaborar estudo e análise da previsão de arrecadação das 
receitas transferidas para subsidiar as decisões quanto ao 

estabelecimento das metas fiscais.
alta

313 Elaborar nota técnica relativamente aos assuntos pertinentes 
à administração fazendária. alta

314 Extrair e inserir arquivos do sistema de download no auditor 
Eletrônico. Média

315 Extrair e verificar a compatibilidade dos relatórios extraídos 
do ambiente Bi/dW. Média

316 Monitorar contribuintes das regionais, com extração de 
relatórios de decisão. Média

317 Pesquisar e extrair dados para elaboração de estudos 
econômico e fiscal. alta

318 Prestar informações nas ações judiciais, objetivando subsidiar 
a defesa do Estado por parte Procuradoria Geral do Estado. alta

319 Proceder ao estudo dos aspectos jurídicos, econômicos e 
fiscais para a concessão de incentivos e benefícios fiscais. alta

320 Propor e elaborar manuais de orientação relativos a proce-
dimentos. alta

321 Propor e elaborar minutas de atos legais (lei, decreto, instru-
ção Normativa, Portaria, etc.). alta

322 Propor e elaborar minutas de convênio, Termo de acordo, 
Protocolo, ajustes, etc. alta

323 selecionar e incluir contribuintes no banco de dados de 
auditoria aleatória, Média

 

400 - atendimento e 
orientação ao Público 
em Geral, inclusive 

instituições e Órgãos 
Públicos

401

atender de forma presencial, telefone, e-mail, call center ou 
Whatsapp às demandas por orientação relativa à legislação 

tributária, aos procedimentos administrativos ou aos sistemas 
informatizados, apresentadas pelos sujeitos passivos das 

obrigações tributárias ou seus representantes legais, inclusive 
instituições e órgãos públicos, sob a forma de plantão fiscal 

ou não.

Média

402 ativar senha no portal de serviço. Baixa

403 digitalização de processo (Ministério Publico, PGE, contribuin-
te ou seu representante legal) Baixa

404

Elaborar e atualizar conteúdo informativo sobre a legislação 
tributária, os procedimentos administrativos e os sistemas 

informatizados de interesse dos sujeitos passivos dos tributos 
estaduais.

Média

405
Expedir comunicações de orientação aos contribuintes sobre 
a legislação tributária, os procedimentos administrativos e os 

sistemas informatizados de seu interesse.
Baixa

406
Prestar orientação ao público interno acerca da legislação 

tributária, dos procedimentos administrativos, dos sistemas 
informatizados e demais matérias correlatas.

Média

407

Proceder ao cancelamento ou à substituição de documentos 
fiscais e outros tipos de declarações que tenham o objetivo 

de prestar ao fisco informações sobre as operações ou presta-
ções realizadas, a partir de demanda dos seus emissores.

Baixa

408 responder, por escrito, aos questionamentos feitos por 
instituições ou órgãos públicos. Média
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500 - cadastro, 
acompanhamento 

e controle dos 
contribuintes e das 

receitas Tributárias e 
Não Tributárias

501
acompanhar o ingresso de receitas transferidas e fazer 
a conferência da conformidade desses ingressos com a 

legislação vigente.
alta

502 analisar demandas cadastrais oriundas do rEdEsiM/integra-
dor Pará (inscrição, reativação, alteração) Média

503 analisar e emitir parecer quanto à prescrição administrativa 
do crédito tributário. alta

504

Atuar na promoção da regularização fiscal dos contribuintes, 
contactando-os para fornecer a eles explicações sobre suas 
dívidas, esclarecer dúvidas e dar-lhes assistência em seu 

relacionamento com a administração Tributária.

Média

505 Baixar e suspender inscrição estadual e proceder à paralisa-
ção temporária de atividades econômicas. Baixa

506 cadastrar contribuintes e suas atividades econômicas. Baixa

507 cadastrar ou promover alterações no cadastro de entidades 
especiais (imunidades tributárias). Baixa

508 Definir metas de arrecadação da Administração Tributária. Média

509
Efetuar procedimento de concessão de descontos em multas 
fiscais em virtude do pagamento ou parcelamento de AINF, 

nos termos da legislação vigente.
Média

510 Emitir certidão especial de regularidade fiscal decorrente de 
decisão judicial. Baixa

511 Gerar dados e informações da arrecadação para o público 
interno e externo. Média

512 Inserir transação no sistema do conta corrente fiscal (imuni-
dade, isenção, decisão judicial). Média

513 instruir processos de solicitação de parcelamentos e executar 
os procedimentos necessários à sua efetivação. Média

514 Lavrar termos de ocorrências no livro fiscal RUDFTO. Baixa

515 Pesquisar e estabelecer valores de referência para a base de 
cálculo dos tributos. Média

516 Proceder aos estudos necessários para a fixação do Índice de 
Participação dos Municípios no produto da arrecadação. alta

517
realizar cobranças administrativas de créditos tributários, por 
meio de contatos telefônicos, envio de mensagens por meios 

digitais, dentre outros.
Média

518 Realizar estudos econômicos fiscais que subsidiem a previsão 
de receitas. alta

519

Regularizar registros fiscais nos sistemas informatizados da 
secretaria de Estado da fazenda, (transferências de crédito, 

homologação de crédito, retificação e baixa de débitos, baixas 
por pagamento, e outros).

Média

520 sistematizar e divulgar os dados estatísticos da conjuntura 
econômico fiscal do Estado. alta

521 suspender a exigibilidade do crédito tributário. Média
 

600 - atividades 
correlatas

601 abrir chamado para análise técnica de tecnologia. Baixa

602 Acompanhar e fiscalizar a execução de contrato de prestação 
de serviço. Média

603 analisar as solicitações da ouvidoria fazendária. Média
604 analisar e emitir parecer em processo de natureza diversa. Média

605 apurar e informar as quotas de produtividade dos servidores 
caT. Média

606 arquivar processos ou documentos Baixa
607 atestar e encaminhar mapa de frequência dos servidores. Baixa

608 Atestar, na condição de fiscal do contrato, fatura, nota fiscal 
e etc. Média

609 avaliar servidores Média

610 cadastrar veículos no banco de dados. Baixa
611 cancelamento de ordem de serviço. Baixa
612 criar e distribuir processos (PaE, siaT) - por dia. Baixa
613 designar servidor para cumprimento de diligência. Baixa
614 Elaborar e encaminhar ofício e memorando. Baixa
615 Elaborar e enviar relatório mensal. Baixa
616 Elaborar plano e relatório de viagem. Baixa
617 Elaborar Termo de referência. alta
618 Emitir despacho em expediente. Baixa
619 Emitir documento de arrecadação Estadual. Baixa
620 Encaminhar aiNf para inscrição em dívida ativa. Baixa
621 Gerenciar o quadro de servidores da unidade. Baixa

622 Gerenciar os recursos materiais necessários ao desenvolvi-
mento das atividades. Baixa

623 inscrever, cancelar e desarquivar débitos na dívida ativa. Baixa

624
inserir e manter atualizada no sítio da secretaria de Estado 
da fazenda as informações de interesse do público interno 

e externo.
Baixa

625 Notificar/intimar o contribuinte por qualquer meio (pessoal, 
postal, edital ou dEc). Baixa

626 Participar de daily meeting (reunião diária). Baixa
627 Participar de reunião externa. Média
628 Participar de reunião interna. Média
629 Participar de reunião por videoconferência. Média
630 Prestar apoio técnico no procedimento licitatório. Média

631 recepcionar, preparar e encaminhar impugnação e recurso ao 
contencioso administrativo Tributário. Baixa

700 - representação 
funcional

701 atender a convocação do Poder Judiciário. alta
702 atender a solicitação do Ministério Público. alta

703
atuar em grupos de trabalho, comissões, projetos, dentre 

outros, compostas por outros órgãos ou por outras entidades 
externas, representando a secretaria de Estado da fazenda.

alta

704

atuar junto à assembléia legislativa para a apresentação 
de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo ou para 
prestar esclarecimentos de natureza tributária ou outros 

assuntos relacionados.

alta

705 atuar junto a comissão da Política de incentivos ao desenvol-
vimento socioeconômico do Estado do Pará. alta

706 Participar das sessões do Tribunal administrativo de recursos 
fazendários, em substituição ao titular. alta

707

Participar de eventos externos representando a secretaria 
de Estado da fazenda, inclusive proferindo palestras, comu-

nicações e apresentações ou atuando como mediador em 
congressos e eventos congêneres.

alta

708 Participar de grupos de trabalho, comissões, projetos, dentre 
outros, no âmbito da secretara de Estado da fazenda. alta

 

800 - Procedimento 
administrativo 

Tributário

801
analisar a validade e a procedência de lançamento de 

créditos tributários mediante a emissão de parecer e/ou voto 
(Julgamento).

alta

802 analisar e emitir parecer em reconhecimento de incentivos e 
benefício fiscal. alta

803 analisar e emitir parecer em reconhecimento de incentivos e 
benefício fiscal - Eletrônico. Baixa

804 analisar e emitir parecer em restituição de indébito. alta
805 analisar e emitir parecer em solução de consulta tributária. alta

806 controlar e gerir o estoque de processos em julgamento e 
diligências Baixa

807 Emitir parecer técnico no Procedimento administrativo Tribu-
tário, objetivando subsidiar o julgamento. alta

808 Proceder ao juízo de admissibilidade de recurso. Média

809 Publicar pauta de julgamento, acórdãos e praticar demais 
atos relacionados ao contencioso administrativo Tributário. Baixa

810 Recepcionar, classificar e distribuir de processo no âmbito do 
contencioso administrativo Tributário. Média

811 secretariar as câmaras de Julgamento do Tribunal adminis-
trativo de recursos fazendários Média

 

900 - Treinamento e 
aperfeiçoamento de 
recursos Humanos e 

Tecnológicos

901

atuar como organizador, coordenador, instrutor, orientador ou 
palestrante em cursos, treinamentos, programas, seminários, 
palestras, congressos ou simpósios sobre tributação, legisla-
ção, procedimentos administrativos, sistemas informatizados 
ou temas relacionados direta ou indiretamente com a fiscali-
zação, a arrecadação, a tributação e as atividades correlatas.

alta

902

atuar no apoio à aquisição, ao desenvolvimento e à manuten-
ção de sistemas informatizados utilizados como instrumentos 
de auxílio e controle à fiscalização, a arrecadação e à tribu-
tação com vistas ao seu aperfeiçoamento, dando sugestões 

para sua melhoria e maior adequação e funcionalidade.

alta

903

Participar de cursos, treinamentos, programas, seminários, 
palestras, congressos ou simpósios sobre tributação, legisla-
ção, procedimentos administrativos, sistemas informatizados 
ou temas relacionados direta ou indiretamente com a fiscali-
zação, a arrecadação, a tributação e as atividades correlatas.

Média

904
Participar de eventos, internos e externos, tais como, 

congressos, seminários e eventos congêneres, relacionados à 
administração Tributária.

Média

 

1000 - atividades 
Especiais

1001

atividades extraordinárias aquelas que não estão expressa-
mente previstas neste anexo, porém que são designadas ao 
auditor ou fiscal de receitas Estaduais pelo seu chefe ime-
diato mediante comunicação interna contendo a motivação 

da designação.

alta

1002

atividades, em caráter interino ou excepcional, a que o 
auditor ou fiscal de receitas Estaduais é incumbido de 

desempenhar durante tempo determinado por designação do 
secretário de Estado da fazenda.

alta

1003 substituir o titular nas faltas e impedimentos. alta

 

1100 - atividades 
relacionadas à 
corregedoria

1101 acompanhar as comissões disciplinares Média

1102 analisar a admissibilidade da denúncia e representação. alta

1103 analisar processo - comissão Média

1104 Elaborar programação de atividade correicional alta

1105 Emitir relatório - comissão alta

1106 lavrar termo de declaração. Baixa
1107 Preparar e executar correição ordinária e extraordinária alta
1108 Proceder à indiciação - comissão alta
1109 Proceder ao registro e analise de denúncia e representação. alta
1110 realizar audiência - comissão. alta
1111 realizar comunicação processual - comissão Baixa
1112 realizar diligências - comissão. Média
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1200 - atividades 
relacionadas à inteli-

gência fiscal

1201
atender às demandas das unidades do sistema de inteligên-
cia fiscal e outros órgãos de inteligência das diversas esferas 

de Governo.
alta

1202 Definir critérios para implementação de malha fiscal. alta

1203 Elaborar e difundir o conhecimento em documento específico 
de inteligência. alta

1204 Elaborar e manter atualizado o Manual de Procedimentos da 
unidade com foco na doutrina de inteligência fiscal Média

1205

Investigar de casos suspeitos de fraudes fiscais, por meio de 
planejamento, coleta e busca de dados, análise e interpreta-
ção das informações, formalização e conclusão do trabalho 

de pesquisa.

alta

1206 Monitorar atividades de contribuintes por malha fiscal. Média

1207 Participar do planejamento das operações de repressão aos 
ilícitos fiscais. alta

1208 Proceder à busca externa de dados negados com utilização de 
Técnicas operacionais de inteligência. alta

1209
Promover contatos com órgãos externos para viabilizar 

mecanismos de cooperação e intercâmbio de informações 
relacionadas ao combate às fraudes fiscais estruturadas.

Média

1210
subsidiar a Procuradoria Geral do Estado nos processos de 

natureza tributária e não tributária para localização e identifi-
cação de pessoas e bens sujeitos à execução fiscal.

alta

aNeXo ii
 

 GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

ForMULÁrio de soLicitaÇÃo de recoNsidera-
ÇÃo da aVaLiaÇÃo iNdiVidUaL

  
Período de avaliação ____/____/____ a ____/____/____

data da ciência: ____/____/____
Unidade de avaliação:  

  
ideNtiFicaÇÃo do serVidor aVaLiado:

Nome:  
cargo/função :  

Matrícula:  
lotação:  
E-mail:  

 
iteNs de aVaLiaÇÃo QUestiNados (Marque um X)

1 - Qualidade  
2 - Produtividade  

3 - capacidade de iniciativa  
4 - responsabilidade  

5 - auto desenvolvimento  
6 - N.º de atividades desenvolvidas no período avaliativo  

 
arGUMeNtaÇÃo/FUNdaMeNtaÇÃo:

 
coNsideraÇÕes da cHeFia:

 

dEcisÃo: 
( ) deferido totalmente

( ) deferido parcialmente
( ) indeferido

______________________________________________
assinatura do avaliador

 

data ___/___/______
 

Encaminhe-se à comissão de avaliação de desempenho
       

Protocolo: 855014
..

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022
o BaNco do EsTado do Pará s.a. torna público que realizará, nos ter-
mos da lei nº 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contra-
tos¹, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrEsa EsPEcialiZada Para PrEsTaÇÃo dE sErviÇo dE sEGUro dE 
vida EM GrUPo E acidENTE PEssoal colETivo Para dirETorEs E 

EMPrEGados do BaNco do EsTado do Pará s.a – BaNPará, conforme 
condições, quantidades, especificações, exigências e estimativas estabele-
cidas neste Edital e seus anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 13.10.2022
Horário: 10h (horário de Brasília)
sisTEMa dE liciTaÇÕEs: www.gov.br/compras
UasG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 21/09/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras  e www.compraspara.pa.gov.br ; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente vargas, nº 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de  R$0,25 (vinte e 
cinco centavos)  por folha (conta-corrente nº 800.002-6, agência nº 11 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém-Pará, 21 de setembro de 2022.
Marina furtado
Pregoeira

Protocolo: 855042

oUtras MatÉrias
.

coNcUrso PÚBLico 2018
editaL de coNVocaÇÃo Nº 191/2022

convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, 
para tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado 
abaixo:
carGo: técnico Bancário Nível Médio
PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

alEX saNTos olivEira 120° av. dos ipês, n° 100, Quadra 93- lotes 24 e 25 
– residencial iii – Parauapebas/Pa

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

caMila olivEira dE soUZa 114° Praça da república, s/n - centro - Juruti/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 21 de setembro de 2022.

Protocolo: 855276
..

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria Nº 248, de 12 de seteMBro de 2022.
o secretário de Estado de saúde Pública do Pará, considerando a Manifes-
tação nº 07/2022 da consultoria Jurídica da secretaria de Estado de saúde 
Pública do Pará (coNJUr/sEsPa) e o teor do Processo administrativo nº 
2018/149132;
resolve: art. 1º advErTir a empresa, cs Brasil TraNsPorTEs dE Pas-
saGEiros E sErviÇos aMBiENTais lTda – cNPJ Nº 10.965.693/0001-
00, com fundamento no art. 87 da lei federal nº 8.666/93, assegurando 
a mesma o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
5º, inciso lv da cf/88, quanto a NÃo ENTrEGa dE vEÍcUlo, pertinente 
ao contrato nº 112/2018, conforme cláusula 17ª, subitem 17.1, do Termo 
contratual.
art. 2º as penalidades aplicadas devem ser registradas no sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), conforme o Subitem 
17.1, do supracitado Termo.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNETE do sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva/sEs-
Pa-ariEl doUrado saMPaio MarTiNs dE Barros.

Protocolo: 855282
Portaria N° 1108 de 20 de seteMBro de 2022

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1213677.
rEsolvE:
loTar, a contar de 16/09/2022, a servidora GaBriElla alMEida PaNTo-
Ja, matrícula n° 5959183/1, cargo coMissioNado, na Escola TÉcNica 
do sUs.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE,
dirEToria dE GEsTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 
20.09.2022.
KEllY dE cássia PEiXoTo dE olivEira silvEira
dirETora dE GEsTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE – sEsPa

Protocolo: 855301
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Portaria N° 1106 de 19 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/821454.
rEsolvE:
rEMovEr, o servidor lEoNardo NasciMENTo da coNcEiÇÃo, cargo 
aGENTE dE MEcÂNica, matrícula n° 54191286/1, do laBoraTÓrio cEN-
Tral para a sEÇÃo dE TraNsPorTEs.

Portaria N° 1107 de 19 de seteMBro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/1026346.
rEsolvE:
rEMovEr, a servidora HoNoraTa cláUdia sEBasTiaNa dos saNTos 
fUrTado, cargo assisTENTE social, matrícula n° 57192484/1, do GaBi-
NETE do sEcrETário para o dEParTaMENTo dE viGilÂNcia saNiTária.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE,
dirEToria dE GEsTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE, EM 
19.09.2022.
KEllY dE cássia PEiXoTo dE olivEira silvEira
dirETora dE GEsTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na saÚdE.

Protocolo: 855209
Portaria Nº 892 de 20 de seteMBro de 2022

o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições, e:
coNsidEraNdo o disposto nos artigos 199, 201 e 202 da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994;
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2022/67982;
coNsidEraNdo a solicitação no ofÍcio Nº 89/2022/cPs/Nc/sEsPa de 20 
de setembro de 2022, a qual solicita a publicação da portaria de recondução 
para que se concluam as investigações referentes ao supramencionado;
rEsolvE:
i- dETErMiNar a continuidade dos trabalhos relativos à siNdicÂNcia 
adMiNisTraTiva, a qual apura a prestação de serviço sem cobertura 
contratual, nos termos do art. 199; art. 201 e 202 da lei Estadual nº 
5.810/1994.
ii- reconduzir o prazo de validade da comissão Especial por mais 30 (trinta) dias;
iii- deliberar que a comissão Especial de sindicância poderá dedicar-se 
exclusivamente aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se direta-
mente à autoridade e órgãos da administração Pública ou proceder às dili-
gências necessárias à instrução processual.
iv- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao fim do prazo concedido, com o intuito de não haver descon-
tinuidade nos trabalhos.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNETE do sEcrETário dE EsTado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 20 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 855447
Portaria Nº 890 de 19 de seteMBro de 2022

o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições e; 
considerando a solicitação da comissão Permanente de sindicância/Nível 
central/sEsPa nos termos do ofício nº 86/2022 da cPs/Nc/sEsPa;
rEsolvE:
i. instaurar a competente sindicância administrativa, na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os ser-
vidores: odivaldo viana Tavares, matrícula nº 57205450-1; sílvia regina 
silva Pinto, matrícula nº 57197538-1, para sob a presidência do primeiro, 
apurar os fatos a que se refere o Processo 2019/463180 e processos cone-
xos (apuração de possíveis irregularidades no recebimento de valores por 
servidores efetivos, agentes públicos, contratados temporários e das pelo 
sistema siafEM no HrT – Tucuruí).
ii. a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado;
iii. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE. GaBiNETE do sEcrETário 
dE EsTado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 19 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 855451
Portaria Nº 891 de 19 de seteMBro de 2022

o secretário de Estado de saúde Pública, no uso de suas atribuições e;
considerando a solicitação da comissão Permanente de sindicância/Nível 
central/sEsPa nos termos do ofício nº 86/2022 da cPs/Nc/sEsPa;
rEsolvE:
i. instaurar a competente sindicância administrativa, na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando para compor a comissão Especial, os ser-
vidores: odivaldo viana Tavares, matrícula nº 57205450-1; sílvia regina 
silva Pinto, matrícula nº 57197538-1, para sob a presidência do primeiro, 
apurar os fatos a que se refere o Processo 2019/463180 e processos cone-
xos (apuração de possíveis irregularidades no recebimento de valores por 
servidores efetivos, agentes públicos, contratados temporários e das pelo 
sistema siafEM no HrT – Tucuruí). 

ii. a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado;
iii. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
GaBiNETE do sEcrETário dE EsTado dE saÚdE PÚBlica.
Belém, 19 de setembro de 2022.
rômulo rodovalho Gomes
secretário de Estado de saúde Pública

Protocolo: 855456

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 258 de 20 seteMBro de 2022
o secretário adjunto de Gestão administrativa /sEsPa, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 
de julho de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº335 de 03 de julho de 
2020 publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, do Termo de Execução descentralizada (TEd) Nº 08/2022 e os 
autos do Processo N° 2022/901710.
r E s o l v E: i – designar os servidores MUrilo GoNÇalvEs MacHado 
, Matrícula nº 57197857, como fiscal Titular, e MaYco MoNTEiro dos 
saNTos , Matricula nº 594810/1, como fiscal suplente, para acompanhar, 
controlar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto do TEd nº 08/2022 que consiste no destaque orçamen-
tária da secretaria de Etsado de saúde Pública - sEsPa para a sEcrETaria 
dE EsTado dE dEsENvolviMENTo UrBaNo E oBras PÚBlicas - sEdoP, 
objetivando a coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo da oBra dE 
coNsTrUÇÃo da PoliclÍNica No MUNicÍPio dE BrEvEs, a ser realizado 
pela sEdoP.
data da assinatura: 20 dE sETEMBro dE 2022.
ordenador: ariEl doUrado saMPaio MarTiNs dE Barros - secretario 
adjunto de Gestão administrativa - PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 
2020 - ordenador de despesa

Protocolo: 855477

.

.

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada
Nº 08/2022 - Processo N° 2022/901710

ParTEs: sEsPa E sEdoP
oBJETo: o presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa 
para execução da obra de construção da policlínica no Município de Breves 
– PA, a ser realizado pela SEDOP, com recursos financeiros repassados pela 
sEsPa, por meio de descentralização de crédito, nos termos estabelecidos 
neste TED devidamente aprovado e observada a classificação funcional 
programática.
valor: r$27.973.525,61
doTaÇÃo orÇaMENTária: 7582; Elemento de despesa: 449051; fonte 
de recurso: 0103 / 0303 / 0130 / 0330 / 0101 / 0301
viGÊNcia: 20/09/2022 À 19/05/2023
daTa da assiNaTUra: 20/09/2022
ordENador: ariEl doUrado saMPaio MarTiNs dE Barros- secreta-
rio adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020 
- ordenador de despesa

Protocolo: 855454

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

sisteMa ÚNico de saÚde
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº 066 de 20 de seteMBro de 2022
  o (a) ordenador (a) de despesa da sEcrETaria dE EsTado dE saUdE 
PÚBlica, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções con-
tidas no dEcrETo Nº 1.180/08 artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a 
concessão e aplicação de suprimento de fundos.
rEsolvE:
  coNcEdEr, ao servidor (a) abaixo, suprimento de fundos para ser apli-
cado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da ordem 
Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não po-
dem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.
  coNcEdEr, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da 
emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de con-
tas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber 
novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de contas 
Especial a ser promovida pelo Tribunal de contas do Estado.
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NoMe carGo MatricULa cPF
WEvErToN GUTEMBErGUE araUJo 

liMa
aGENTE arTE 

PraTicas 57209274/1 880.672.702-87

Projeto atividade Natureza da despesa fonte valores
4120008338 3390-33 0103000000 r$ 300,00

ToTal da dEsPEsa r$ 300, 00

(assiNado ElETroNicaMENTE)
___________________________________
aNa raQUEl saNTos MiraNda
diretora centro regional de saúde
11º crs/sEsPa/Marabá
PorTaria Nº 0772-2022-ccG

Protocolo: 855089

.

.

diÁria
.

Portaria N° 4404 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo sÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE saÚdE 
iTiNErENTE Nos MUNicÍPios dE PiraBas E saliNÓPolis/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4405 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: saliNoPolis
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBaTo frEiTas / 823.183.872-49
59551951 / JUliaNa fErrEira carMo / 008.054.492-48
54190534 / lUciaNo dE JEsUs saNTaNa / 768.030.402-59
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE soUZa / 352.418.452-91
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 Nos MUNicÍ-
Pios dE PiraBas E saliNÓPolis/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4406 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 08/09/2022
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 MaraPaNiM/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4407 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 08/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBaTo frEiTas / 823.183.872-49
54190534 / lUciaNo dE JEsUs saNTaNa / 768.030.402-59
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 iTiNErENTE No MUNicÍPio 
dE MaraPaNiM/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4408 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
57205095 / siNdErlEi cardoso da sErra / 401.567.102-34
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE dE Tfd/cErac Para rEaliZar caPa-
ciTaÇÃo, sUPErvisÃo E visiTa TÉcNica No 4º cENTro rEGioNal dE 
saÚdE E Nos MUNÍciPios soB JUrisdiÇÃo do MEsMo: caPaNEMa, 
TraQUaTEUa, aUGUsTo corrEa, PriMavEra, QUaTiPUrU 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° 4409 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5958008-1 / vaNEssa viEira dE JEsUs / 012.908.032-26
oBJETivo: irá rEaliZar MoNiToraMENTo E oriENTaÇÃo QUaNTo a rdc 
Nº 11/2011-Ms/TalidoMida, EM siTUaÇÃo dE PaNdEMia covid-19, Nos 
MUNicÍPios dE MoJU, iGaraPÉ Miri, aBaETETUBa E BarcarENa/ 6ºcrs.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4410 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E soUZa / 086.417.572-87
oBJETivo: irá TraNsPorTar a TÉcNica QUE irá rEaliZar MoNiTora-
MENTo E oriENTaÇÃo QUaNTo a rdc Nº 11/2011-Ms/TalidoMida, EM 
siTUaÇÃo dE PaNdEMia covid-19, Nos MUNicÍPios dE MoJU, iGaraPÉ 
Miri, aBaETETUBa E BarcarENa/ 6ºcrs.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4411 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caNaÃ dos caraJás
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572025261 / faBricio EdUardo rodriGUEs dUarTE / 647.045.722-34
oBJETivo: rEaliZar MoNiToraMENTo do TraTaMENTo dE PaciENTE 
dEsiNTErNados do HosPiTal GEral PENiTENciário - HGP, BUsca 
aTiva dE faMiliarEs EM fasE dE dEsiNTErNaÇÃo E QUalificaÇÃo 
Na rEGiÃo do caraJás Para o cUidado iNTEGral ao PaciENTE coM 
TraNsTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi, No MUNicÍPio dE ca-
NaÃ dos caraJás, No PErÍodo dE 18 À 24 dE sETEMBro dE 2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4412 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59553161 / fáBYla d’ Tácia BriTo TriNdadE / 539.027.002-97
5939966 / silvaNa silva cHavEs / 794.642.382-91
oBJETivo: rEaliZar caPaciTaÇÃo EM aNálisE dE BaNco (siNaN) das 
doENÇas EXaNTEMáTicas (saraMPo E rUBÉola) Para os Profissio-
Nais da viGilÂNcia EPidEMiolÓGica do 6º crs E MUNicÍPios dE sUa 
JUrisPrUdÊNcia.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4413 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5908146 / ErMErsoN da silva MoUra / 708.292.092-04
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar caPaciTaÇÃo EM 
aNálisE dE BaNco (siNaN) das doENÇas EXaNTEMáTicas (saraMPo 
E rUBÉola) Para os ProfissioNais da viGilÂNcia EPidEMiolÓGica 
do 6º crs E MUNicÍPios dE sUa JUrisPrUdÊNcia.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4414 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 28/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5177286-4 / aNdrÉa caroliNa cHaGas dE MiraNda / 394.635.832-20
57193910 / Maria rosETE dE olivEira cardoso / 076.674.692-53
oBJETivo: rEaliZar sUPErvisÃo TÉcNica Para a iMPlaNTaÇÃo do 
sErviÇo dE aTENdiMENTo EsPEcialiZado-saE No MUNiciPio dE ca-
PiTÃo PoÇo.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4415 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPiTÃo PoÇo
PErÍodo: dE 28/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NasciMENTo / 649.330.912-34
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar sUPErvi-
sÃo TÉcNica Para a iMPlaNTaÇÃo do sErviÇo dE aTENdiMENTo Es-
PEcialiZado-saE No MUNiciPio dE caPiTÃo PoÇo.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros
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Portaria N° 4416 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BoM JEsUs do TocaNTiNs
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 21/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5956178 / EliENE dos saNTos rodriGUEs / 622.272.972-04
oBJETivo: rEaliZar visiTa TÉcNica ao 11º cENTro rEGioNais dE 
saÚdE - crs, disTriTo saNiTário EsPEcial iNdÍGENa - dsEi GUaMá 
TocaNTiNs, aMBos coM sEdE No MUNicÍPio dE MaraBá Para aPrE-
sENTaÇÃo do iaE - Pi, caPaciTaÇÃo Para EMissÃo da dNv coM a 
PrEsENÇa da ETiNicidadE E ProfissioNais dos carTÓrios E aM-
PliaÇÕEs das discUrsÕEs da PolÍTica dE aTENÇÃo À saÚdE aos 
Povos iNdÍGENas No EsTado do Pará
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4417 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BoM JEsUs do TocaNTiNs
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 21/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59590471 / rosaNa PacHEco vascoNcElos / 001.215.152-14
oBJETivo: aPoiar a EQUiPE Na visiTa TÉcNica ao 11º cENTro rE-
GioNais dE saÚdE - crs, disTriTo saNiTário EsPEcial iNdÍGENa - 
dsEi GUaMá TocaNTiNs, aMBos coM sEdE No MUNicÍPio dE MaraBá 
Para aPrEsENTaÇÃo do iaE - Pi, caPaciTaÇÃo Para EMissÃo da dNv 
coM a PrEsENÇa da ETiNicidadE E ProfissioNais dos carTÓrios E 
aMPliaÇÕEs das discUrsÕEs da PolÍTica dE aTENÇÃo À saÚdE aos 
Povos iNdÍGENas No EsTado
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4418 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BoM JEsUs do TocaNTiNs
PErÍodo: dE 18/09/2022 a 21/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208015 / lailsoN PaTricK caMPos dos saNTos / 689.973.612-87
oBJETivo: coNdUZir os ProfissioNais dE saÚdE Para rEaliZar vi-
siTas TÉcNicas ao 11º cENTro rEGioNais dE saÚdE - crs, disTriTo 
saNiTário EsPEcial iNdÍGENa - dsEi GUaMá TocaNTiNs, aMBos coM 
sEdE No MUNicÍPio dE MaraBá Para aPrEsENTaÇÃo do iaE - Pi, ca-
PaciTaÇÃo Para EMissÃo da dNv coM a PrEsENÇa da ETiNicidadE E 
ProfissioNais dos carTÓrios E aMPliaÇÕEs das discUrsÕEs da Po-
lÍTica dE aTENÇÃo À saÚdE aos Povos iNdÍGENas No EsTado do Pará.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4419 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57191013 / caroliNE olivEira dE fiGUEirEdo / 745.298.032-87
58931041 / MarÍlia lEÃo MaGalHÃEs / 946.336.062-04
oBJETivo: rEaliZar oficiNa ENcoNTro MUNiciPal da aTENÇÃo Pri-
Mária À saÚdE (aPs) Às HEPaTiTEs virais rEaliZaNdo aPrEsENTa-
ÇÃo E TrEiNaMENTo TÉcNico da NoTa TÉcNica 369/2020 - oriEN-
TaÇÃo soBrE a aTUaÇÃo do (a) ENfErMEiro (a) Para aMPliaÇÃo 
EsTraTÉGica do acEsso da PoPUlaÇÃo BrasilEira ao diaGNÓsTico 
das HEPaTiTEs B E c No MUNciPio dE TUcUrUi.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4420 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5157994 / rosiclEia da silva soUsa fErrEira / 401.886.392-68
oBJETivo: coordENar E dar aPoio loGisTico Na oficiNa do EN-
coNTro MUNiciPal da aTENÇÃo PriMária À saÚdE (aPs) Às HEPaTi-
TEs virais, No MUNiciPio dE TUcUrUi.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4421 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056421 / JosE aNdrE da silva PErEira / 796.427.562-34
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar oficiNa 
do ENcoNTro MUNiciPal dE aTENÇÃo PriMária À saÚdE (aPs) Às 
HEPaTiTEs virais No MUNiciPio dE TUcUrUi.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4422 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BrEvEs

PErÍodo: dE 20/09/2022 a 21/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59647631 / lUYaNN aNdrE rodriGUEs corrEa / 020.564.322-18
oBJETivo: rEaliZar aÇÕEs iTiNEraNTEs coM o oBJETivo dE rEa-
liZar aÇÕEs volTadas Para o TraNsTorNo do EsPEcTro aUTisTa 
- TEa, EvidENciado os ProJETos dE dEscENTraliZaÇÃo dEsENvol-
vidos Por EsTa coordENaÇÃo.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4423 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caNaÃ dos caraJás
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5607256 / cYNara MElo soUZa / 296.194.322-15
54188993-1 / MYlENNa rodriGUEs lUcENa silva / 643.366.032-00
oBJETivo: rEaliZar oficiNa dE acoNsElHaMENTo EM aMaMENTaÇÃo 
E rEUNiÃo coM dirEÇÃo E EQUiPE PrÓ-iHac do HosPiTal MUNiciPal 
dr. daNiEl GoNÇalvEs, No MUNicÍPio dE caNaÃ dos caraJás No 
PErÍodo dE 26/09/2022 À 01/10/2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4424 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caNaÃ dos caraJás
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2299753 / Mario cEsar da silva fErrEira / 462.012.032-49
oBJETivo: coNdUZir sErvidorEs a fiM dE ParTiciParEM da ofici-
Na dE acoNsElHaMENTo EM aMaMENTaÇÃo E rEUNiÃo coM dirEÇÃo 
E EQUiPE PrÓ-iHac do HosPiTal MUNiciPal dr. daNiEl GoNÇalvEs, 
No MUNicÍPio dE caNaÃ dos caraJás No PErÍodo dE 26/09/2022 À 
01/10/2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4425 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 meias diárias  valor: r$ 417,63
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: sTa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5262321 / aMUJacY TavarEs vilHENa / 402.155.202-20
59553361 / ElEN crisTiNa BriTo MENdEs / 634.001.542-53
oBJETivo: rEaliZar o sErviÇo dE sUPErvisÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa MElHor EM casa Nos MUNicÍPios dE BENEvidEs (1º) 
E saNTa iZaBEl( 2º crs)- rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo GUaJará E GUaMá 
rEsPEcTivaMENTE.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4426 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 meias diárias  valor: r$ 417,63
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: sTa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571934771 / silvio cEsar olivEira Barros / 391.917.612-04
oBJETivo: coNdUZir os sErvidorEs aMUJacY TavarEs vilHENa E 
ElEN crisTiNa BriTo MENdEs, Para rEaliZarEM o sErviÇo dE sU-
PErvisÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa MElHor Nos MUNicÍPios 
dE BENEvidEs (1º crs) - rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo GUaJará E saNTa 
iZaBEl (2ºcrs)-rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo GUaMá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4427 de 01 de seteMBro 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
5966055 / aMaNda corrÊa PirEs / 943.765.732-72
55209492-1 / KaYaN frEiTas dE araUJo / 028.239.712-46
oBJETivo: ParTiciPar dE visiTa TÉcNica ao NÚclEo dE aTENdiMENTo 
a PEssoa coM TraNsTorNo do EsPEcTro aUTisTa - NaTEa caPaNEMa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4428 de 01 de seteMBro 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
0502529-1 / iZaias alvEs saNTaNa / 062.059.842-53
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE da coordENaÇÃo EsTadUal dE Po-
liTicas Para o aUTisMo - cEPa Para ParTiciPar da visiTa TÉcNica 
No NÚclEo dE aTENdiMENTo ao TraNsTorNo do EsPEcTro aUTisTa 
- NaTEa caPaNEMa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros
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Portaria N° 4429 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 28/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572214091 / carla carvalHo da silva / 733.666.172-68
5966058 / larissa araGUaia MoNTEiro dE casTro / 965.806.072-20
5966048 / MaNUElla alMEida raiol da silva / 015.420.372-63
oBJETivo: aPrEsENTaÇÃo do ProGraMa viGidEsasTrE, lEvaNTa-
MENTo PrEliMiNar das ocorrÊNcias dE EvENTos EM saÚdE, iM-
PlaNTaÇÃo das UNidadEs sENTiNElas, E TrEiNaMENTo do ProGra-
Ma viGiar, Nos MUNicÍPios dE aBraNGÊNcia, do 10 crs (alTaMira ).
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4430 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 22/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5959646 / WaNEssa dE olivEira BarBosa / 012.464.112-10
oBJETivo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo da visiTa dE MoNiToraMEN-
To No HosPiTal rEGioNal dE TUcUrUÍ E No HosPiTal GEral dE Tai-
lÂNdia Para aNálisE dos HosPiTais iMPlaNTados No ProJETo Pro-
adi-sUs dE aPoio diaGNÓsTico E TEraPÊUTico Nas EMErGÊNcias 
cardiolÓGicas E NEUrolÓGicas.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4431 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: TailÂNdia
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 22/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57205095 / siNdErlEi cardoso da sErra / 401.567.102-34
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE rEaliZará acoMPaNHa-
MENTo da visiTa dE MoNiToraMENTo No HosPiTal rEGioNal dE TU-
cUrUÍ E No HosPiTal GEral dE TailÂNdia Para aNálisE dos HosPi-
Tais iMPlaNTados No ProJETo Proadi-sUs dE aPoio diaGNÓsTico 
E TEraPÊUTico Nas EMErGÊNcias cardiolÓGicas E NEUrolÓGicas.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4432 de 02 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: saNTaNa do araGUaia, dEsTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia
PErÍodo: dE 11/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
 / KElY crisTiNa liNs da silva / 027.368.514-71
oBJETivo: a fiM dE rEaliZar o cUrso oPEracioNal da EsTraTÉ-
Gia dE aTENÇÃo Às doENÇas PrEvalENTEs Na iNfÂNcia-2 MEsEs a 5 
aNos, No MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4433 de 22 de aGosto de 2022
NÚMEro dE diárias: meia diária  valor: r$ 83,53
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: casTaNHal
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 08/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da silva filHo / 223.610.652-15
oBJETivo: coNdUZir os sErvidorEs, a fiM dE rEaliZar visiTa TÉc-
Nica Para iMPlaNTaÇÃo do BaNco dE lEiTE HUMaNo - BlH.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4434 de 22 de aGosto de 2022
NÚMEro dE diárias: meia diária  valor: r$ 83,53
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: casTaNHal
PErÍodo: dE 09/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5087171-5 / aNa crisTiNa alvarEZ GUZZo / 327.707.902-34
5693888/3 / HElio fraNco dE MacEdo JUNior / 043.665.812-72
oBJETivo: visiTa TÉcNica Para iMPlaNTaÇÃo do BaNco dE lEiTE HU-
MaNo - BlH.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4435 de 22 de aGosto de 2022
NÚMEro dE diárias: meia diária  valor: r$ 83,53
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: casTaNHal
PErÍodo: dE 09/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da silva filHo / 223.610.652-15
oBJETivo: coNdUZir os sErvidorEs, a fiM dE rEaliZar visiTa TÉc-
Nica Para iMPlaNTaÇÃo do BaNco dE lEiTE HUMaNo - BlH.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4436 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590285/1 / PaUlo sÉrGio PiNHEiro laroQUE / 581.806.802-15
oBJETivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE saÚdE 
iTiNEraNTE Nos MUNicÍPios dE TracUaTEUa E BraGaNÇa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4437 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571909811 / adriaNo loBaTo frEiTas / 823.183.872-49
59551951 / JUliaNa fErrEira carMo / 008.054.492-48
54190534 / lUciaNo dE JEsUs saNTaNa / 768.030.402-59
54194796 / Maria rEGiNa cUNHa dE soUZa / 352.418.452-91
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 Nos MUNicÍ-
Pios dE TracUaTEUa E BraGaNÇa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4438 de 02 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: ParaGoMiNas
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59660561 / JosEPH siMÕEs riBEiro / 019.796.582-26
54194134 / PaUla caroliNa MalcHEr vascoNcElos / 834.656.182-20
541928281 / roBErTa da silva soUZa / 734.050.512-15
oBJETivo: ParTiciPar dE EvENTo QUE ocorrErá EM ParcEria coM 
MiNisTÉrio PÚBlico do Pará - rEUNiÕEs E visToria, cUJa a PaUTa 
vErsa soBrE a iNTErioriZaÇÃo das aÇÕEs dE fÓrUM ParaENsE dE 
coMBaTE aos iMPacTos caUsados a PoPUlaÇÃo EXPosTa ao Uso dE 
aGroTÓXicos - vsPEa (EM roNdoN do Pará) E rEaliZar visiTa ao 
PosTo dE colETa dE EMBalaGENs vaZias dE aGroTÓXicos ao iNPEv 
(EM ParaGoMiNas).
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4439 de 02 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: ParaGoMiNas
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231601 / fErNaNdo do NasciMENTo sarGEs / 634.745.812-87
oBJETivo: coNdUZir sErvidorEs QUE irÃo ParTiciPar dE EvENTo 
QUE ocorrErá EM ParcEria coM MiNisTÉrio PÚBlico do Pará - rEU-
NiÕEs E visToria, cUJa a PaUTa vErsa soBrE a iNTErioriZaÇÃo das 
aÇÕEs dE fÓrUM ParaENsE dE coMBaTE aos iMPacTos caUsados a 
PoPUlaÇÃo EXPosTa ao Uso dE aGroTÓXicos - vsPEa (EM roNdoN 
do Pará) E irÃo rEaliZar visiTa ao PosTo dE colETa dE EMBala-
GENs vaZias dE aGroTÓXicos ao iNPEv (EM ParaGoMiNas).
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4440 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 25/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa MarTiNs aMaral / 700.257.202-44
0503427 / dÍdiMo roBErTo PiMENTEl / 144.968.102-63
oBJETivo: rEaliZar QUaNTificaÇÃo da disPErsÃo vETorial aTiva E 
Passiva Para lEisHMaNiosEs (caPTUra dE flEBoToMÍNEos) No MU-
NicÍPio cacHoEira do Piriá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4441 de 01 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 25/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0502762 / JosE BorGEs araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
oBJETivo: TraNsPorTar E acoMPaNHar sErvidorEs da divisÃo dE 
ENToMoloGia/dcE QUE irÃo rEaliZar QUaNTificaÇÃo da disPEr-
sÃo vETorial aTiva E Passiva dE flEBoToMÍNEos (caPTUra dE flE-
BoToMiNEo) No MUNÍciPio dE cacHEira do Piriá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4442 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 08/09/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586821/1 / dErivaldo da cosTa dE soUZa / 425.683.902-04
541887662 / Jair alEX MacHado GoMEs / 452.128.562-72
84883 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
oBJETivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE saÚdE 
iTiNErENTE No MUNicÍPio dE MaraPaNiM/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4443 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 417,63
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraPaNiM
PErÍodo: dE 06/09/2022 a 08/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571911791 / acaUHaN saldaNHa dE aNdradE / 718.747.712-00
54190962 / adriaNa liMa siQUEira / 692.917.802-00
57235061 / aNdrE aUGUsTo olivEira da vEra crUZ / 612.171.742-49
1056941 / carlos alBErTo fErrEira vidal / 062.254.542-68
5465710/1 / coNcEiÇÃo do socorro saNTos da crUZ / 263.326.202-34
57197785 / Elisa dE olivEira alMEida / 642.968.492-04
115169/1 / ENoliNa cardoso BaraTa / 136.462.902-00
54189407 / lUciaNa alMEida BarBosa / 489.256.082-00
59574431 / Maria caroliNE Barros dE MaTos / 016.885.242-07
5529310-1 / Maria iracY TUPiNaMBá  / 148.381.762-87
5947336 / Maria JosE saNTos dE liMa dE soUZa / 254.035.752-00
51664621 / MarlUci fraNÇa do EsPiriTo saNTo / 237.235.562-72
59557761 / MaTHEUs cosTa fiGUEirEdo / 897.653.972-91
7262141 / olGa riBEiro dias / 125.458.212-68
59554541 / rENaTHa aUrora da cosTa Padilla saNTos / 766.823.902-20
5424674 / rosiclEia dE olivEira aBrEU / 334.045.422-15
59574552 / saMaNTHa do socorro da GaMa GUiMarÃEs / 
734.118.092-72
5945885 / sara sUElY rEis da silva / 796.435.662-34
oBJETivo: ParTiciPar da aÇÃo dE saÚdE iTiNErENTE No MUNicÍPio 
dE MaraPaNiM/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4444 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 30/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GivaNildo BorGEs dE olivEira / 624.631.952-15
oBJETivo: coNdUZir EM vEÍcUlo oficial, os sErvidorEs: EliZa-
BETE HaBEr E GUsTavo loBaTo, Para EsTEs rEaliZarEM o PlaNE-
JaMENTo JUNTo coM a dirEÇÃo do HosPiTal do iNÍcio da oBra dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo do HosPiTal rEGioNal dE caMETá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4445 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 30/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555892522 / EliZaBETE HaBEr PErEira / 652.284.212-20
5955747 / GUsTavo fErrEira loBaTo / 795.513.432-04
oBJETivo: rEaliZar PlaNEJaMENTo JUNTo coM a dirEÇÃo do Hos-
PiTal do iNÍcio da oBra dE rEforMa E aMPliaÇÃo do HosPiTal rE-
GioNal dE caMETá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4446 de 03 de seteMBro 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 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN dos saNTos rEis / 725.522.042-87
57194988 / BrENda lioMar dE farias cUEllar / 754.481.812-87
572025261 / faBricio EdUardo rodriGUEs dUarTE / 647.045.722-34
oBJETivo: rEaliZar BUsca aTiva dE faMiliarEs do PaciENTE fraN-
ciNEi PaUliNa, o MEsMo ENcoNTra-sE EM vias dE dEsiNTErNaÇÃo 
do HGP, MoNiToraMENTo do TraTaMENTo dE PaciENTEs dEsiNTEr-
Nado do HosPiTal GEral PENiTENciário - HGP E QUalificaÇÃo Na 
rEGiÃo do rio caPiM Para o cUidado iNTEGral ao PaciENTE coM 
TraNsTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi, No MUNicÍPio dE To-
MÉ-aÇU.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4447 de 03 de seteMBro 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 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / valdiMilsoN loPEs MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETivo: coM o oBJETivo dE coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo 
rEaliZar BUsca aTiva dE faMiliarEs do PaciENTE fraNciNEi PaU-
liNa, o MEsMo ENcoNTra-sE EM vias dE dEsiNTErNaÇÃo do HGP, 
MoNiToraMENTo do TraTaMENTo dE PaciENTEs dEsiNTErNado do 

HosPiTal GEral PENiTENciário - HGP E QUalificaÇÃo Na rEGiÃo do 
rio caPiM Para o cUidado iNTEGral ao PaciENTE coM TraNsTorNo 
MENTal EM coNfliTo coM a lEi, No MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4448 de 03 de seteMBro 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 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571957941 / JosÉ lUiZ araGÃo dE alMEida / 280.083.832-91
oBJETivo: coM o oBJETivo dE dar aPoio Na rEaliZaÇÃo da BUs-
ca aTiva dE faMiliarEs do PaciENTE fraNciNEi PaUliNa, o MEsMo 
ENcoNTra-sE EM vias dE dEsiNTErNaÇÃo do HGP, MoNiToraMENTo 
do TraTaMENTo dE PaciENTEs dEsiNTErNado do HosPiTal GEral 
PENiTENciário - HGP E QUalificaÇÃo Na rEGiÃo do rio caPiM Para 
o cUidado iNTEGral ao PaciENTE coM TraNsTorNo MENTal EM coN-
fliTo coM a lEi, No MUNicÍPio dE ToMÉ-aÇU.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4449 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 3.291,73
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraNHÃo
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 09/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190130/1 / KEllY crisTiNa olivEira dE alBUQUErQUE  / 
293.936.202-53
57197391 / solaNGE silva soUZa / 361.614.202-44
oBJETivo: BUsca aTiva dE faMiliarEs do PaciENTE JoNas liMa, QUE 
sE ENcoNTra cUsTodiado No HosPiTal GEral PENiTENciário E QUE 
EsTá EM via dE dEsiNTErNaÇÃo, No EsTado do MaraNHÃo.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4450 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 3.291,73
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraNHÃo
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 09/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190537/1 / MaUrÍcio dE JEsUs BENTEs NasciMENTo / 410.454.592-91
oBJETivo: coNdUZir as sErvidoras da EaP, QUE EsTarÃo rEaliZaN-
do BUsca aTiva dE faMiliarEs do PaciENTE JoNas liMa, QUE sE EN-
coNTra cUsTodiado No HosPiTal GEral PENiTENciário E QUE EsTá 
EM via dE dEsiNTErNaÇÃo, No EsTado do MaraNHÃo.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4451 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 3.291,73
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraNHÃo
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 09/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / rosiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJETivo: dar aPoio adMiNisTraTivo Às TÉcNicas da EaP, QUE irÃo 
rEaliZar BUsca aTiva dE faMiliarEs do PaciENTE JoNas liMa, QUE 
sE ENcoNTra cUsTodiado No HosPiTal GEral PENiTENciário E QUE 
EsTá EM via dE dEsiNTErNaÇÃo, No EsTado do MaraNHÃo.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4452 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 6 diárias e meia  valor: r$ 1.542,97
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: saNTarÉM
PErÍodo: dE 25/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55589812/1 / soNia crisTiNa arias BaHia / 266.193.932-68
oBJETivo: ParTiciPar das oficiNas rEGioNais do BaiXo aMaZoNas 
E TaPaJÓs, Para ElaBoraÇÃo do PlaNEJaMENTo rEGioNal iNTEGra-
do (Pri), No MUNicÍPio dE saNTarÉM.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4453 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 29/08/2022 a 30/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5964144 / fErNaNda corrEa PiNHEiro / 017.872.292-89
5955957 / NaYara silva NoNaTo / 959.162.532-49
oBJETivo: rEaliZaÇÃo dE visiTa TÉcNica E sUPErvisÃo dE lEiTos 
No HosPiTal rEGioNal dE caMETá/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4454 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
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54184137-2 / adilsoN MENdEs dE fiGUEirEdo / 090.078.572-15
5955916 / fraNciaNE dos saNTos liMa / 057.124.604-40
5150558-1 / PaUlo roBErTo EsTUMaNo BElTrao / 145.408.432-49
oBJETivo: rEaliZar visiTa TÉcNica No do HosPiTal rEGioNal do 
sUdEsTE do Pará dr. GEraldo vEloso, Para aPrEsENTaÇÃo dE 
EMissÃo dE rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo do rEfErido HosPiTal 
dos sErviÇos Para HaBiliTaÇÃo dE alTa coMPlEXidadE da cardio-
loGia iNTErvENcioNisTa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4455 de 03 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: MaraBá
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aviZ / 811.818.252-53
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica, Para visiTa No do HosPiTal 
rEGioNal do sUdEsTE do Pará dr. GEraldo vEloso, Para aPrEsEN-
TaÇÃo dE EMissÃo dE rElaTÓrio dE MoNiToraMENTo do rEfErido 
HosPiTal dos sErviÇos Para HaBiliTaÇÃo dE alTa coMPlEXidadE 
da cardioloGia iNTErvENcioNisTa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4456 de 05 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 9 diárias e meia  valor: r$ 2.255,11
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: cUrraliNHo
PErÍodo: dE 11/10/2022 a 20/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0501719 / sidNEY HUMBErTo TriNdadE / 152.674.582-87
oBJETivo: rEaliZar sUPErvisÃo Nas aÇÕEs dE PrEvENÇÃo E coN-
TrolE da Malária EM árEas dE alTa TraNsMissÃo, MoNiToraMEN-
To dos sisTEMas dE iNforMaÇÃo dE viGilÂNcia EPidEMiolÓGica 
(sivEP-Malária, vETorEsMalária E siEs) E MoNiToraMENTo soBrE 
diaGNÓsTico coM TEsTE ráPido E TraTaMENTo da Malária rEali-
Zado PElos acs E acE, Nos MUNicÍPios dE PorTEl E cUrraliNHo, 
PErTENcENTEs ao 8º crs.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4457 de 05 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572343711 / ivaNETE soUZa dE alMEida / 255.104.952-00
571975381 / silvia rEGiNa silva PiNTo / 587.771.052-49
oBJETivo: coMPor EQUiPE, Para rEaliZaÇÃo dE aUdiÊNcias da siN-
dicÂNcia adMiNisTraTiva rElaTiva ao ProcEsso Nº 2022/115354 E 
ao ProcEsso Nº 2022/516852, Na sEdE do MUNicÍPio dE caPaNEMa/
Pa, No PErÍodo dE 12 a 17/09/2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4458 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 2.278,89
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: sÃo PaUlo
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58962921 / dÉcio JorGE dos rEis saNTos / 731.629.902-97
571942891 / MoNiQUE NErY farias / 843.549.252-49
54190162-1 / PaTrÍcia saNTos MarTiNs / 410.613.812-34
oBJETivo: ParTiciPar do 9º coNGrEsso “Todos JUNTos coNTra o 
cÂNcEr: PEla PrEvENÇÃo E BUsca dos MElHorEs dEsfEcHos Nos 
TraTaMENTos” Na cidadE dE sÃo PaUlo.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4459 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 05/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5929042 / caMila carvalHo da silva / 032.781.712-76
5917836 / dEiZE QUEiroZ MUNiZ / 730.527.012-15
5958048 / PaUlo alEXaNdrE MEsQUiTa dE saNTaNa / 720.432.882-53
oBJETivo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo da coNsTrUÇÃo do HosPi-
Tal dE MocaJUBa E rEaliZar acoMPaNHaMENTo da rEviTaliZaÇÃo 
do HosPiTal dE BaiÃo coM os fiscais do TErMo dE coNvÊNio Nº 
62/2022 E Nº 14/2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4460 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 2 diárias e meia  valor: r$ 593,45
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BaiÃo
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 05/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GivaNildo BorGEs dE olivEira / 624.631.952-15
oBJETivo: coNdUZir os sErvidorEs Para rEaliZarEM o acoMPa-
NHaMENTo da coNsTrUÇÃo do HosPiTal dE MocaJUBa E rEaliZarEM 

acoMPaNHaMENTo da rEviTaliZaÇÃo do HosPiTal dE BaiÃo coM os 
fiscais do TErMo dE coNvÊNio Nº 62/2022 E Nº 14/2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4461 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: cacHoEira do Piria
PErÍodo: dE 25/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57206326 / soNia Maria liMa da silva / 751.741.622-72
oBJETivo: rEaliZar iMPlaNTaÇÃo do PosTo dE iNforMaÇÃo dE 
TriaToMiNEo (PiT) No MUNicÍPio dE cacHoEira do Piriá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4462 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917571 / diNaElsoN soarEs / 645.135.562-34
oBJETivo: coNdUZir os TÉcNicos Para faZEr o lEvaNTaMENTo dE 
ProdUÇÃo Para rEavaliaÇÃo do coNTraTo Nº 002/2021E cUMPri-
MENTo dE METas E aliMENTaÇÃo dos sisTEMas sia E siH, siTUado 
No MUNicÍPio dE UliaNÓPolis, rEfErENTE ao HosPiTal sÃo fraN-
cisco.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4463 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: UliaNoPolis
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955967 / allaN corrEa das cHaGas / 700.246.692-53
571937311 / cYNTHia das GraÇas saNTos BiTTENcoUrT / 591.481.362-04
555887752 / MaNoEl da cosTa aZEvEdo JUNior / 458.684.762-04
5327356-01 / NilsoN cElEsTiNo dE JEsUs PirEs / 304.384.542-00
oBJETivo: faZEr o lEvaNTaMENTo dE ProdUÇÃo Para rEavaliaÇÃo 
do coNTraTo Nº 002/2021E cUMPriMENTo dE METas E aliMENTaÇÃo 
dos sisTEMas sia E siH, siTUado No MUNicÍPio dE UliaNÓPolis, 
rEfErENTE ao HosPiTal sÃo fraNcisco.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4464 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BaGrE
PErÍodo: dE 17/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208611 / alaN dos saNTos PiNHEiro / 018.810.052-08
oBJETivo: fiNalidadE dE dar aPoio adMiNisTraTivo Na BUsca Evi-
dÊNcias dE criaNÇas vaciNadas, coNTra o saraMPo aTravÉs do 
MoNiToraMENTo ráPido dE coBErTUra vaciNal/Mrc, coNTEMPlaN-
do o PlaNo dE aÇÃo EMErGENcial dE iNTErrUPÇÃo do saraMPo E 
iNTENsificaÇÃo dE árEas livrEs do saraMPo No EsTado do Pará 
E EvidÊNcias dE vaciNados coNTra a PolioMiEliTE, No MUNicÍPio 
dE BaGrE.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4465 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 7 diárias e meia  valor: r$ 1.780,35
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BaGrE
PErÍodo: dE 17/09/2022 a 24/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54191740 / alvaro aUGUsTo Macias NETo / 712.707.362-72
oBJETivo: fiNalidadE dE BUscar EvidÊNcias dE criaNÇas vaci-
Nadas coNTra o saraMPo aTravÉs do MoNiToraMENTo ráPido dE 
coBErTUra vaciNal/Mrc, coNTEMPlaNdo o PlaNo dE aÇÃo EMEr-
GENcial dE iNTErrUPÇÃo do saraMPo E iNTENsificaÇÃo dE árEas 
livrEs do saraMPo No EsTado do Pará E EvidÊNcias dE vaciNados 
coNTra a PolioMiEliTE, No MUNicÍPio dE BaGrE.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4466 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 13/09/2022 a 16/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917571 / diNaElsoN soarEs / 645.135.562-34
541887662 / Jair alEX MacHado GoMEs / 452.128.562-72
572320781 / JoÃo PaUlo riBEiro dos aNJos / 617.162.782-87
84883 / MaNoEl Marcal PErEira / 049.145.892-49
oBJETivo: coNdUZir EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE saÚdE 
iTiNErENTE Nos MUNicÍPios dE PiraBas E saliNÓPolis/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros
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Portaria N° 4467 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 13/09/2022 a 16/09/2022
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
1056941 / carlos alBErTo fErrEira vidal / 062.254.542-68
54184143 / cHrYsTiaNE liMa BarBosa / 576.706.842-91
5465710/1 / coNcEiÇÃo do socorro saNTos da crUZ / 263.326.202-34
120111 / dalva raiMUNda rEis fErrEira coElHo / 105.699.282-49
115169/1 / ENoliNa cardoso BaraTa / 136.462.902-00
724378 / JosE Maria BraGa dos saNTos / 236.795.812-20
57194223 / JUlivaNia PaNToJa da silva / 721.065.732-00
5955451 / loaNa TEllEs fErrEira dE carvalHo cosTa / 006.187.962-23
5529310-1 / Maria iracY TUPiNaMBá  / 148.381.762-87
5947336 / Maria JosE saNTos dE liMa dE soUZa / 254.035.752-00
5947729 / Marilda dE NaZarE silva BraGa / 687.152.422-34
541904081 / sErGio dE olivEira MENdEs JUNior / 455.652.792-91
57190968 / vaNia caroliNa dE QUEiroZ loPEs / 789.181.972-68
oBJETivo: ParTiciPar da aÇÃo dE saÚdE iTiNErENTE Nos MUNicÍ-
Pios dE PiraBas E saliNÓPolis/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4468 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 13/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59563011 / MÔNica GiUsTi rENdEiro / 734.687.702-00
5933489 / Priscila dUarTE alMEida caMPos / 020.267.562-95
oBJETivo: rEaliZar fiscaliZaÇÃo Nos aUToMÓvEis QUE UTiliZaM 
coMBUsTÍvEis, TENdo EM visTa a assiNaTUra dE Novo coNTraTo dE 
forNEciMENTo dE coMBUsTÍvEl, Nos MUNicÍPios dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia, MaraBá E BarcarENa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4469 de 06 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 13/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0729345-1 / fErNaNdo aUGUsTo da silva scErNi / 145.807.722-53
oBJETivo: coNdUZir as sErvidoras QUE irÃo rEaliZar fiscaliZaÇÃo 
Nos aUToMÓvEis QUE UTiliZaM coMBUsTÍvEis, TENdo EM visTa a as-
siNaTUra dE Novo coNTraTo dE forNEciMENTo dE coMBUsTÍvEl, Nos 
MUNicÍPios dE coNcEiÇÃo do araGUaia, MaraBá E BarcarENa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4470 de 05 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572054501 / odivaldo viaNa TavarEs / 748.942.932-34
oBJETivo: PrEsidir as aUdiÊNcias da siNdicÂNcia adMiNis-
TraTiva rElaTivas ao ProcEsso Nº 2022/115354 E ProcEsso Nº 
2022/516852, Na sEdE do MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa, No PErÍodo 
dE 12 a 17/09/2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4471 de 05 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 5 diárias e meia  valor: r$ 1.305,59
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 17/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5176735 / Marcio GEraldo MENdEs PErEira / 427.780.772-00
oBJETivo: coNdUZir os MEMBros da coMissÃo EsPEcial dE siNdi-
cÂNcia QUE irÃo rEaliZar as aUdiÊNcias da siNdicÂNcia adMiNis-
TraTiva rElaTiva ao ProcEsso Nº 2022/115354 E ao ProcEsso Nº 
2022/516852, Na sEdE do MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa, No PErÍodo 
dE 12 a 17/09/2022.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4479 de 08 de seteMBro 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 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5853834 / vEra lUcia salGado MoNTEiro / 278.166.562-20
oBJETivo: rEaliZar aÇÕEs rEfErENTEs ao ProJETo “iNTEGracHa-
Gas”, No MUNicÍPio dE aBaETETUBa No PErÍodo dE 03 a 07.10.22.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4480 de 08 de seteMBro 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 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5161371-1 / JosE Nilo caBral Maia / 223.997.202-53
oBJETivo: coNdUZir a sErvidora coM a fiNalidadE dE rEaliZar 
aÇÕEs rEfErENTE ao ProJETo “iNTEGracHaGas”, No MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa No PErÍodo dE 03 a 07.10.22.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4486 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208016 / clEBsoN cardoso raMos / 589.958.462-91
57173282 / EdiNaldo MiraNda da silva / 455.639.342-68
59201552 / Givaldo aNaldo dE olivEira PoNTEs da silva / 
169.565.162-68
oBJETivo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá ParTiciPar da aÇÃo dE saÚ-
dE iTiNErENTE No MUNicÍPio dE TracUaTEUa E BraGaNÇa/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4487 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 19/09/2022 a 22/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190962 / adriaNa liMa siQUEira / 692.917.802-00
57205665 / adriaNa saNTos dE alBUQUErQUE / 631.435.422-68
572125552 / aNa caroliNa GoMEs carNEiro  / 875.279.442-34
57235061 / aNdrE aUGUsTo olivEira da vEra crUZ / 612.171.742-49
1056941 / carlos alBErTo fErrEira vidal / 062.254.542-68
54184143 / cHrYsTiaNE liMa BarBosa / 576.706.842-91
5465710/1 / coNcEiÇÃo do socorro saNTos da crUZ / 263.326.202-34
57197785 / Elisa dE olivEira alMEida / 642.968.492-04
115169/1 / ENoliNa cardoso BaraTa / 136.462.902-00
57195532 / GaBriEla rodriGUEs Barros dos saNTos / 515.748.102-00
5661420-2 / ivETE MErcÊs fEio BoUlHosa / 178.401.982-87
54189407 / lUciaNa alMEida BarBosa / 489.256.082-00
72262611 / Maria das GraÇas loPEs GoNÇalvEs / 043.956.032-20
5947336 / Maria JosE saNTos dE liMa dE soUZa / 254.035.752-00
5947729 / Marilda dE NaZarE silva BraGa / 687.152.422-34
51664621 / MarlUci fraNÇa do EsPiriTo saNTo / 237.235.562-72
59557761 / MaTHEUs cosTa fiGUEirEdo / 897.653.972-91
59554541 / rENaTHa aUrora da cosTa Padilla saNTos / 766.823.902-20
5424674 / rosiclEia dE olivEira aBrEU / 334.045.422-15
oBJETivo: ParTiciPar da aÇÃo dE saÚdE iTiNErENTE No MUNicÍPio 
dE TracUaTEUa E BraGaNÇa/Pa.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4490 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária  valor: r$ 237,38
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: acará
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 27/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5920924 / aNdrE lUiZ PorTEla silva / 607.680.882-91
555863884 / lEiliaNE dias MoraEs caTariNo / 854.345.232-53
5243076/1 / sYaNE sHEila cosTa dE PaUla laGo / 427.965.802-10
oBJETivo: rEaliZar oficiNa E MoNiToraMENTo da PolÍTica dE saÚ-
dE do HoMEM E adolEscENTE, MoNiToraMENTo do ProJETo dE PrE-
vENÇÃo ao cÂNcEr dE PÊNis, as rEfErÊNcias TÉcNicas das PolÍTi-
cas dE saÚdE do HoMEM, TENdo coMo oBJETivo a QUalificaÇÃo do 
aTENdiMENTo adEQUado aos UsUários MascUliNos Na aPs, forTa-
lEcENdo os EiXos da PolÍTica dE saÚdE do HoMEM, coMo acEsso 
E acolHiMENTo, doENÇas PrEvalENTEs da PoPUlaÇÃo MascUliNa, 
PrÉ-NaTal do ParcEiro, PsE E GravidEZ Na adolEscÊNcia, Nos MU-
NicÍPios dE acará E saNTo aNTÔNio do TaUá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4491 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária  valor: r$ 167,05
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: casTaNHal
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 08/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5916775 / arTHUr fErNaNdEs dos saNTos / 021.224.812-00
5160650 / rosaNGEla do socorro saMPaio PiNHEiro / 282.472.722-53
oBJETivo: rEaliZar visToria E ENTrEGa dos carTÕEs dE coMBUsTÍvEis, 
TENdo EM visTa a assiNaTUra dE Novo coNTraTo dE forNEciMENTo dE 
coMBUsTÍvEl, Nos MUNicÍPios dE saNTa iZaBEl E casTaNHal.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4492 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: casTaNHal, dEsTiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá



32  diário oficial Nº 35.122 Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

PErÍodo: dE 09/09/2022 a 10/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5916775 / arTHUr fErNaNdEs dos saNTos / 021.224.812-00
5160650 / rosaNGEla do socorro saMPaio PiNHEiro / 282.472.722-53
oBJETivo: rEaliZar visToria E ENTrEGa dos carTÕEs dE coMBUs-
TÍvEis, TENdo EM visTa a assiNaTUra dE Novo coNTraTo dE forNE-
ciMENTo dE coMBUsTÍvEl, Nos MUNicÍPios dE caPaNEMa, saliNÓPo-
lis E sÃo MiGUEl do GUaMá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4493 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária  valor: r$ 237,38
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: acará
PErÍodo: dE 27/09/2022 a 27/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572050811 / aNToNio Marcos da silva saraiva / 265.899.902-04
oBJETivo: coNdUZir sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar oficiNa E MoNi-
ToraMENTo da PolÍTica dE saÚdE do HoMEM E adolEscENTE, MoNi-
ToraMENTo do ProJETo dE PrEvENÇÃo ao cÂNcEr dE PÊNis, as rEfE-
rÊNcias TÉcNicas das PolÍTicas dE saÚdE do HoMEM, TENdo coMo 
oBJETivo a QUalificaÇÃo do aTENdiMENTo adEQUado aos UsUários 
MascUliNos Na aPs, forTalEcENdo os EiXos da PolÍTica dE saÚdE 
do HoMEM, coMo acEsso E acolHiMENTo, doENÇas PrEvalENTEs da 
PoPUlaÇÃo MascUliNa, PrÉ-NaTal do ParcEiro, PsE E GravidEZ Na 
adolEscÊNcia, Nos MUNicÍPios dE acará E saNTo aNTÔNio do TaUá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4494 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária  valor: r$ 167,05
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: casTaNHal
PErÍodo: dE 08/09/2022 a 08/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aviZ / 811.818.252-53
oBJETivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar visToria E 
ENTrEGa dos carTÕEs dE coMBUsTÍvEis, TENdo EM visTa a assiNa-
TUra dE Novo coNTraTo dE forNEciMENTo dE coMBUsTÍvEl, Nos 
MUNicÍPios dE saNTa iZaBEl E casTaNHal.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4495 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 356,07
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: casTaNHal, dEsTiNo: sÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 09/09/2022 a 10/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955271 / alaN cUNHa dE aviZ / 811.818.252-53
oBJETivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar visToria E 
ENTrEGa dos carTÕEs dE coMBUsTÍvEis, TENdo EM visTa a assiNa-
TUra dE Novo coNTraTo dE forNEciMENTo dE coMBUsTÍvEl, Nos 
MUNicÍPios dE caPaNEMa, saliNÓPolis E sÃo MiGUEl do GUaMá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4496 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 250,58
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: acará, dEsTiNo: saNTo aNTÔNio do TaUá
PErÍodo: dE 28/09/2022 a 29/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572050811 / aNToNio Marcos da silva saraiva / 265.899.902-04
oBJETivo: coNdUZir sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar oficiNa E MoNi-
ToraMENTo da PolÍTica dE saÚdE do HoMEM E adolEscENTE, MoNi-
ToraMENTo do ProJETo dE PrEvENÇÃo ao cÂNcEr dE PÊNis, as rEfE-
rÊNcias TÉcNicas das PolÍTicas dE saÚdE do HoMEM, TENdo coMo 
oBJETivo a QUalificaÇÃo do aTENdiMENTo adEQUado aos UsUários 
MascUliNos Na aPs, forTalEcENdo os EiXos da PolÍTica dE saÚdE 
do HoMEM, coMo acEsso E acolHiMENTo, doENÇas PrEvalENTEs da 
PoPUlaÇÃo MascUliNa, PrÉ-NaTal do ParcEiro, PsE E GravidEZ Na 
adolEscÊNcia, Nos MUNicÍPios dE acará E saNTo aNTÔNio do TaUá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4497 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 1 diária e meia  valor: r$ 250,58
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: acará, dEsTiNo: saNTo aNTÔNio do TaUá
PErÍodo: dE 28/09/2022 a 29/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5920924 / aNdrE lUiZ PorTEla silva / 607.680.882-91
555863884 / lEiliaNE dias MoraEs caTariNo / 854.345.232-53
5243076/1 / sYaNE sHEila cosTa dE PaUla laGo / 427.965.802-10
oBJETivo: rEaliZar oficiNa E MoNiToraMENTo da PolÍTica dE saÚ-
dE do HoMEM E adolEscENTE, MoNiToraMENTo do ProJETo dE PrE-
vENÇÃo ao cÂNcEr dE PÊNis, as rEfErÊNcias TÉcNicas das PolÍTi-
cas dE saÚdE do HoMEM, TENdo coMo oBJETivo a QUalificaÇÃo do 
aTENdiMENTo adEQUado aos UsUários MascUliNos Na aPs, forTa-
lEcENdo os EiXos da PolÍTica dE saÚdE do HoMEM, coMo acEsso 
E acolHiMENTo, doENÇas PrEvalENTEs da PoPUlaÇÃo MascUliNa, 
PrÉ-NaTal do ParcEiro, PsE E GravidEZ Na adolEscÊNcia, Nos MU-
NicÍPios dE acará E saNTo aNTÔNio do TaUá.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4498 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: BrEvEs
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 15/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
58923061 / aNTÔNio WaGNEr olivEira dE olivEira / 683.344.602-44
oBJETivo: rEaliZar visToria TÉcNica Nos vEÍcUlos do 8ºcrs-BrE-
vEs Para fiNs dE rENovaÇÃo dE froTa, assiM coMo ENTrEGa dos 
carTÕEs coMBUsTÍvEis E aJUsTEs dE ProcEdiMENTo ENTrE sEsPa 
NÍvEl cENTral E cENTro rEGioNais.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4499 de 09 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 3 diárias e meia  valor: r$ 830,83
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5923738 / adriaNo alBUQUErQUE corrEa / 747.124.032-68
5946460 / clarissa da silva saNTos / 004.610.002-45
571912641 / HÉlida crisTiNa Barra dE soUZa / 651.173.522-20
oBJETivo: rEaliZar rEUNiÕEs JUNTo aos GEsTorEs do HosPiTal 
rEGioNal dE caMETá E 13º crs, Para aTUaliZaÇÃo dE PadrÃo das 
PlaNilHas dE PlaNTÕEs E soBrEavisos, visaNdo aJUsTEs das fo-
lHas dE PaGaMENTo daQUElas UNidadEs.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4500 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55585533/1 / alaor da silva liMa JUNior / 354.036.592-34
55590265-1 / sÉrGio JUvENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETivo: coNdUZir os sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar iNsPEÇÃo 
coM fiNs dE licENciaMENTo saNiTário Na PoliclÍNica MUNiciPal 
dE caETÉ E HosPiTal saÚdE cENTEr.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4501 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51466581 / dUrvaliNa sErrao PiNTo / 251.887.712-68
5418888/3 / EdNEi cHarlEs da crUZ aMador / 645.497.982-20
5932444 / Maria cHiara dos saNTos Morais / 012.104.492-00
5108799 / Maria das Gracas dos saNTos crUZ / 044.246.622-68
5957447 / Maria raiMUNda PErEira da silva / 734.607.292-87
6211010 / oTavio saMPaio MElo JUNior / 134.229.792-04
oBJETivo: rEaliZar iNsPEÇÃo coM fiNs dE licENciaMENTo saNiTá-
rio Na PoliclÍNica MUNiciPal dE caETÉ E HosPiTal saÚdE cENTEr.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4502 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 4 diárias e meia  valor: r$ 1.068,21
foNTE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5143853 / laNa do socorro da cUNHa TorrEs / 375.503.652-53
oBJETivo: dar aPoio TÉcNico aos sErvidorEs QUE irÃo rEaliZar 
iNsPEÇÃo coM fiNs dE licENciaMENTo saNiTário Na PoliclÍNica 
MUNiciPal dE caETÉ E HosPiTal saÚdE cENTEr.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Portaria N° 4503 de 08 de seteMBro de 2022
NÚMEro dE diárias: 9 diárias e meia  valor: r$ 2.255,11
foNTE: fEs-rEcUrsos-ordiNários
oriGEM: BElÉM, dEsTiNo: iPiXUNa
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 05/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
84867-1 / MaNoEl TEodorico loBo daNTas / 037.246.202-25
541923041 / Marcos WElliNGToN carvalHo PiNHEiro / 027.131.044-83
572064291 / Maria doMiNGas saNTos silva / 804.023.992-34
57194316/1 / rEiNaldo GoMEs do sacraMENTo / 740.167.332-00
oBJETivo: ParTiciPar da coNfErÊNcia E rEPassE dos BENs PaTri-
MoNiais a Nova oss No HosPiTal GEral No MUNicÍPio dE iPiXUNa 
do Pará.
sEcrETário adJUNTo dE GEsTÃo adMiNisTraTiva: ariEl doUrado 
saMPaio MarTiNs dE Barros

Protocolo: 854348
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FÉrias
.

Portaria N.º 1.171 de 20 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 ao servidor EdsoN 
raiMUNdo raiol Barros, identidade funcional nº 57190716/1, cargo 
de NUTricioNisTa, lotado no 1º centro regional de saúde-Belém, no 
período de 17 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 16 de outubro de 2020 a 15 de outubro de 2021.
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 20.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 855275

.

.

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 aUrEa Maria lEiTE 
NUNEs BarBoZa, matrícula 5175470/1, o PEriodo dE GoZo dE fErias.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 03.10.2022 a 17.11.2022.
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 20.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde.

Protocolo: 855217

cHaMaMeNto PÚBLico Nº 006/2022- doe 19/08/2022
Processo Nº 2022/204637

tiPo: tÉcNica e PreÇo
  coMUNicado reFereNte ao cHaMaMeNto PÚBLico Nº 006/2022
a coMissÃo EsPEcial dE sElEÇÃo dEsTiNada a ProcEssar E JUlGar 
cHaMaMENTos PÚBlicos Para sElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo social EM 
saÚdE - ccPos, através da sEcrETaria dE EsTado dE saÚdE PÚBlica, 
torna público que as oss iNsTiTUTo social Mais saÚdE – isMs e 
iNsTiTUTo NacioNal dE PEsQUisa E GEsTÃo EM saÚdE – iNsaÚdE –, 
não apresentaram recursos em relação ao rEsUlTado provisório 
publicado no diário Oficial do Estado do Pará em 12/09/2022, 
referente ao chamamento Público – Edital de seleção nº 006/2022 
que visa à seleção de entidades de direito privado, sem fins lucrativos, 
qualificadas no estado do Pará como oss interessadas em celebrar 
coNTraTo dE GEsTÃo para gerenciamento, operacionalização e 
execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos 
no Hospital Geral de ipixuna.
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUEs
PrEsidENTE da coMissÃo dE sElEÇÃo - ccPos

Protocolo: 855533

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”
coNtrato N°: 073/2022

Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de Gestão do cuidado 
na Média complexidade para o controle do câncer de colo de Útero, Mó-
dulo i, ii e iii, que será realizado no período de 14 à 16/09/2022 (Turma 
i) e 20 à 22/10/2022 (Turma ii), no município de Belém, totalizando 48 
horas-aula
valor Total: r$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 14/09 a 13/11/2022
orçamento: NE nº 00285
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: MicHElE MoNTEiro soUsa - cPf. Nº 684.358.272-91
Endereço: rua Tiradentes, Nº 700, bairro: reduto, Belém, cEP 66053-330
ordenador: EliZETH do socorro da silva BraGa
diretora da Escola Técnica do sUs – ETsUs/Pa

Protocolo: 855151

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”
coNtrato N°: 074/2022

Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de Gestão do cuidado 
na Média complexidade para o controle do câncer de colo de Útero, Mó-
dulo i, ii e iii, que será realizado no período de 14 à 16/09/2022 (Turma 
i) e 20 à 22/10/2022 (Turma ii), no município de Belém, totalizando 48 
horas-aula
valor Total: r$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 14/09 a 13/11/2022
orçamento: NE nº 00290
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: Patrícia santos Martins - cPf. Nº 410.613.812-34
Endereço: Trav. alferes costa nº 1788 - d, bairro, Pedreira, Belém, cEP 
66083-108
ordenador: EliZETH do socorro da silva BraGa
diretora da Escola Técnica do sUs – ETsUs/Pa

Protocolo: 855153
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”

coNtrato N°: 075/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de Gestão do cuidado 
na Média complexidade para o controle do câncer de colo de Útero, Mó-
dulo i, ii e iii, que será realizado no período de 14 à 16/09/2022 (Turma 
i) e 20 à 22/10/2022 (Turma ii), no município de Belém, totalizando 48 
horas-aula
valor Total: r$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta reais)
data da assinatura: 14/09/2022
vigência: 14/09 a 13/11/2022
orçamento: NE nº 00288
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002772  -  federal
contratado: MoNiQUE NErY farias - cPf. Nº 843.549.252-49
Endereço: rua são Paulo, Nº 04 – condomínio ville ametista, apto. 
508a, bairro: atalaia, Belém, cEP 67013-600
ordenador: EliZETH do socorro da silva BraGa
diretora da Escola Técnica do sUs – ETsUs/Pa

Protocolo: 855154
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ – “dr. MaNUeL ayres”

coNtrato N°: 077/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso de capacitação do sis-
tema digisUs Gestor – Módulo Planejamento – dGMP, que será realizado 
no município de Belém, no período de 14 a 16/09/2022 - 1ª Turma (24h), 
19 e 20/09/2022 - 2ª Turma (18h), 22 e 23/09/2022 - 3ª Turma (18h), 26 
e 27/09/2022 - 4ª Turma (18h), 29 e 30/09/2022 - 5ª Turma (18h), 17 e 
18/10/2022 - 6ª Turma (18h), 25 e 26/10/2022 - 7ª Turma (18h), 31/10 e 
01/11/2022 – 8ª Turma (18h), totalizando 150 horas-aula.
valor Total: r$ 9.000,00 (nove mil reais)
data da assinatura: 13/09/2022
vigência: 13/09 a 12/11/2022
orçamento: NE nº 00284
Programa de Trabalho Natureza da despesa fonte do recurso  origem do 
recurso
10128150789240000 - 33903600  -  0349002041  -  federal
contratado: Gabriela de Menezes Teixeira - cPf. Nº 645.193.682-00
Endereço: av. serzedelo corrêa, 865 – alameda augusta, casa nº 63, bair-
ro Batista campos, Belém, cEP 66033-265
ordenador: EliZETH do socorro da silva BraGa
diretora da Escola Técnica do sUs – ETsUs/Pa

Protocolo: 855156

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 192 de 16/09/2022

Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do servidor: HENriQUE MaGNo saNTos PiNHEiro
cargo do servidor: aGENTE dE arTEs PráTicas
Matrícula: 57206418-1
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recurso (s):
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
fonte do recurso: 0103000000
Natureza da despesa: 339036 / valor: r$ 1.000,00
observação: suprir despesas eventuais deste lacEN.
ordenador: alberto simões Jorge Junior

Protocolo: 854954

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria de coNcessÃo N° 668/2022 – 20/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
  resolve:
conceder: 07 meias diárias aos servidor(es):
57174891/3 / adriaNa NasciMENTo cardoso diNiZ (Enfermeira) /
54195169/1 / Tárida da cosTa dE araÚJo (Enfermeira) /
5957443/1 / Maria caroliNE Barros dE MaTos (Enfermeira)
5957455/2 / saMaNTHa do socorro da GaMa GUiMarÃEs (Enfermeira)
55589974/1 /PaUlo roBsoN GUErrEiro BEZErra (Motorista)
origem: BElEM/Pa - Brasil
destino(s, aNaNiNdEUa, MariTUBa, BENEvidEs e saNTa BarBara - Pa
objetivo: realizar monitoramento dos impactos da campanha na cobertura 
vacinal de rotina, nos referidos municípios, no período de 28 a 30/09 e 03 
a 06/10/2022.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Portaria de coNcessÃo N° 669/2022 – 20/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
  resolve:
conceder: meia diária aos servidor(es):
57192908/1 / diNaMara coiMBra dos saNTos TUMa (Enfermeira) /
57174865/1 / WalciclEia alvEs BaTisTa (enfermeira) /
55590270/1 /vaNEssa saMoaio MarQUEs (Motorista)
origem: BElEM/Pa - Brasil
destino(s, aNaNiNdEUa - Pa
objetivo: realizar visita técnica do Hospital de clínicas de ananindeua – 
Hca, no dia 30/09/2022. <br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Portaria de coNcessÃo N° 670/2022 – 20/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
  resolve:
conceder: 04 meias diárias ao servidor (es):
6855256/1 / diNiElE MElo sardiNHa (Enfermeira) / 04 meias diárias 
(deslocamento)
51025269/1 / rUTH Maria olivEira cardoso (Enfermeira) / 04 meias 
diárias (deslocamento)
54191797/1 / silvia rEGiNa PiNHEiro BEssa (Enfermeira) / 04 meias 
diárias (deslocamento)
562368/siape / socorro dE fáTiMa dos saNTos fErrEira (Enfermei-
ra) / 04 meias diárias (deslocamento)
57173282-1 / EdiNaldo MiraNda da silva (Motorista) 04 meias diárias 
(deslocamento)
origem: BElEM/Pa - Brasil
destino(s): aNaNiNdEUa, MariTUBa, BENEvidEs E saNTa BarBara - Pa
objetivo: realizar reunião para avaliação técnica da varredura de casos de 
saraMPo, nas unidades municipais dos referidos municípios no período de 
03 a 06/10/2022. <br
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 855215

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 708 de 20 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria JovEliNa dE soUsa do 
EsPiriTo saNTo, cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 726605-1 com 
lotação no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, goze de licença prêmio, 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2003 a 
12.06.2006.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855159
Portaria Nº. 709 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) liNdalva coNcEiÇÃo dE liMa, 
cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 2058944-2 com lotação no (a) U.E 
aBriGo Joao PaUlo ii, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 06.08.2016 a 05.18.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855171
Portaria Nº. 712 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Joao BaTisTa riBEiro da silva, 
cargo aGENTE adMiNisTraTivo, Matrícula 5176425-1 com lotação no (a) 
UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 01.02.2015 a 31.01.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.2022 a 30.12.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855274
Portaria Nº. 713 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JUliao dias da cosTa ,  cargo 
de  aGENTE dE PorTaria, Matrícula 725722-1, com lotação no (a) UrE 
MarcElo caNdia, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 14.12.2014 a 13.12.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.11.2022 a 30.12.22, no total de 60 (sessenta) dias,
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855294
Portaria Nº. 711 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria do socorro TavarEs 
liMa, cargo aGENTE dE arTEs PráTicas, Matrícula 54192995-1 com 
lotação no (a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, goze de licença prêmio, 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.08.2011 a 
18.08.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.2022 a 30.11.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855262
Portaria Nº. 710 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
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 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) WaldYr NaZrENo PalHETa ro-
cHa, cargo aGENTE adMiNisTraTivo, Matrícula 57191106-1 com lotação 
no (a) UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 05.11.2010 a 04.11.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 07.12.2022 a 05.01.2023 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855235
Portaria Nº. 702 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) soNia Maria alvEs Gaia ,  car-
go de  aUXiliar rEaBiliTaÇÃo/saUdE, Matrícula 72628-1, com lotação 
no (a) caPs icoaraci, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 06.03.2016 a 05.03.2019.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 07.11.2022 a 05.01.2023.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 854978
Portaria Nº. 703 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Marcia dE faTiMa soUZa do 
NasciMENTo, cargo aUXiliar dE saUdE, Matrícula 5181089-1, com lo-
tação no (a) cs Marco, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 01.03.1991 a 01.03.1994.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 854988
Portaria Nº. 704 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNa dE NaZarE QUEiroZ dE 
aNdradE, cargo odoNToloGo, Matrícula 87297-1, com lotação no (a) 
UrEs PrEsidENTE varGas, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de li-
cença Prêmio, correspondente ao triênio 03.07.2015 a 02.07.2018.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 854997
Portaria Nº. 706 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) NEUra liBia carvalHo PiNTo, 
cargo ENfErMEiro, Matrícula 5888134-2 com lotação no (a) UrEs PrEsi-
dENTE varGas, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 18.04.2014 a 17.04.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855031
Portaria Nº. 705 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) vaNia rEGiNa MElo BarBaGEla-
Ta, cargo odoNToloGo, Matrícula 54189795-2, com lotação no (a) UrEs 
PrEsidENTE varGas, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 05.03.2016 a 04.03.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855021

Portaria Nº. 707 de 20 de seteMBro de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) aNToNio rENaTo PiNTo NETo, 
cargo farMacEUTico BioQUiMico, Matrícula 57193795-1 com lotação 
no (a) UrEs PrEsidENTE varGas, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 03.03.2014 a 02.03.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.11.2022 a 30.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855132
Portaria Nº. 718 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iNGrEid silva do NasciMENTo, 
cargo TEcNico EM ENfErMaGEM, Matrícula 57207899-1, com lotação no 
(a) UrE rEdUTo, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 10.03.2016 a 09.03.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.22 a 30.11.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855427
Portaria Nº. 717 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) dEvalli saldaNHa araUJo, car-
go NUTricioNisTa, Matrícula 5122201-1, com lotação no (a) U.E aBriGo 
Joao PaUlo ii, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 02.05.2017 a 01.05.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.22 a 30.11.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855394
Portaria Nº. 716 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) THaiNa GisElY aZEvEdo rEis, 
cargo aGENTE adMiNisTraTivo, Matrícula 55590003-1, com lotação no 
(a) U.E aBriGo Joao PaUlo ii, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.08.2011 a 31.07.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.22 a 30.11.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855387
Portaria Nº. 715 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) rEGiNa do socorro corrEa 
da silva, cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 57194936-1, com lota-
ção no (a) UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 07.03.2014 a 16.03.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.12.22 a 30.12.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855375
Portaria Nº. 714 de 20 de seteMBro de 2022

o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria JUcilENE da silva GoN-
diM, cargo TEcNico dE PaToloGia cliNica Matrícula 57197789-1, com 
lotação no (a) UrE MarcElo caNdia, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 21.05.2011 a 20.05.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perí-
odo de 01.11.22 a 30.11.22 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1° centro regional de saúde/sEsPa EM: 20.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 855345
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 431, de 19 de seteMBro de 2022.
o diretor do 1º centro regional de saúde, no uso de suas atribuições 
legais e
coNsidEraNdo os termos da Portaria n.º 327, de 25 de maio de 2022, 
publicada no doE n.º 34.983, de 26 de maio de 2022, que instaurou o 
Processo administrativo disciplinar n.º 2018/484698, prorrogada através 
da Portaria n.º 429, de 21 de julho de 2022, publicada no doE n.º 35.054, 
de 22 de julho de 2022, em desfavor do (a) servidor (a) J. s. P., ocupante 
do cargo de Técnico (a) em Enfermagem, lotado (a) atualmente no caPs 
icoaraci/1º crs/sEsPa, matrícula funcional n.º 57207634/1, para apurar 
supostas faltas injustificadas ao trabalho, por mais de 60 dias intercaladas, 
pelo período de 1 ano, que se comprovado constitui transgressão disci-
plinar aos artigos 177, incisos i e vi e 178, inciso Xvii, sujeitando-se ao 
disposto no artigo 190, inciso iii, todos da lei n.º 5.810/94;
coNsidEraNdo o requerimento motivado da comissão Temporária de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crs/sEsPa, através do Memo-
rando n.º 217/2022;
rEsolvE:
i – rEdEsiGNar por mais (60) sessenta dias, a comissão Temporária de 
Processo administrativo disciplinar do 1º crs/sEsPa, formada pelos ser-
vidores estáveis, Marcelo ribeiro Bazílio, ocupante do cargo analista de 
sistema, matricula funcional n.º 54174376-2, djalma Gonçalves chaves, 
ocupante do cargo Economista, matrícula funcional n.º 5118310/1, cleide 
Elma Pereira ribeiro, ocupante do cargo de Enfermeira, matrícula funcional 
n.º 721018/1, sob a presidência do primeiro, para a conclusão dos traba-
lhos do Processo administrativo disciplinar n.º 2018/484698.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
1º cENTro rEGioNal dE saÚdE, em 19/09/2022.
Marco aNToNio rodriGUEs NorMaNdo
diretor do 1º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 855037

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  2ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 501 de 16 de seteMBro de 2022
o diretor do 2º centro regional de saúde - sEsPa, no uso das atribuições 
legais que lhe conferem a PorTaria N°. 1.444/2019 de 06 de fevereiro 
de 2019, publicada no doE n°. 33.799/07.02.2019, e de acordo com o 
dispositivo legal do art. 51, § 1º, da lei n° 8.666/93, rEsolvE:
designar o servidor silvestre Ítalo savino Priante, cPf nº: 042.582.312-
15, para exercer a função de fiscal de contrato de aquisição Emergencial 
de Materiais Técnicos Hospitalares em entrega única, proveniente do pro-
cesso licitatório na modalidade convite, sob o nº 001/2022/2º crs/sEsPa, 
firmado entre o 2º CRS e a empresa Distribuidora Nippon Medical, CNPJ 
nº 40.197.282/0001-30, bem como pelo atesto dos documentos da des-
pesa quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, 
para fins de execução do pagamento, adotando todos os procedimentos 
previstos em lei.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
santa izabel do Pará (Pa), 16 de setembro de 2022.
carlos MariÓ dE BriTo KaTÓ
dirETor do 2º cENTro rEGioNal dE saÚdE.

Protocolo: 855334

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 496 de 19 de seteMBro de 2022
o diretor do 2° centro regional de saúde em Exercício, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria N°. 0743/25.08.2022, 
publicada no doE n°. 33.094/29.08.2022.
E considerando o teor do PaE nº 2022/908007.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/24.01.1994, ao 
servidor lUis raiol dE soUsa, matrícula 82392-1, cargo de auxiliar de 
Engenharia, regime Jurídico Estatutário Efetivo, lotado na Unidade Mista 
de vigia de Nazaré/2º centro regional de saúde, 02 (dois) meses de li-
cença Prêmio, correspondente ao triênio de 04/10/1983 a 03/10/1986.
aUToriZar, que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/11/2022 a 30/12/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTra-sE E cUMPra-sE.
2° centro regional de saúde da secretaria de Estado de saúde Pública 
em: 19.09.2022
antonino akio Kagueyama
diretor do 2º centro regional de saúde em Exercício

Portaria N° 497 de 19 de seteMBro de 2022
o diretor do 2° centro regional de saúde em Exercício, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria N°. 0743/25.08.2022, 
publicada no doE n°. 33.094/29.08.2022.
E considerando o teor do PaE nº 2022/1122154.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/24.01.1994, a 
servidora saliaNY Maria saNTos cEciM, matrícula 5748470-1, cargo de 
Médica, regime Jurídico Estatutário Efetivo, lotada no 2º centro regional 
de saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
de 19/02/2010 a 18/02/2013.
aUToriZar, que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/11/2022 a 30/12/2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTra-sE E cUMPra-sE.
2° centro regional de saúde da secretaria de Estado de saúde Pública 
em: 19.09.2022
antonino akio Kagueyama
diretor do 2º centro regional de saúde em Exercício

Portaria N° 498 de 19 de seteMBro de 2022
o diretor do 2° centro regional de saúde em Exercício, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria N°. 0743/25.08.2022, 
publicada no doE n°. 35.094/29.08.2022.
E considerando o teor do PaE nº 2022/243114.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/24.01.1994, a 
servidora MariNEia da TriNdadE, matrícula 2060744-2, cargo de Enfer-
meira, regime Jurídico Estatutário Efetivo, lotada no centro de saúde de 
são caetano de odivelas/2º centro regional de saúde, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao triênio de 11/10/2016 a 10/10/2019.
aUToriZar, que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 03/11/2022 a 01/01/2023, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTra-sE E cUMPra-sE.
2° centro regional de saúde da secretaria de Estado de saúde Pública 
em: 19.09.2022.
antonino akio Kagueyama
diretor do 2º centro regional de saúde em exercício

Portaria N° 499 de 19 de seteMBro de 2022
o diretor do 2° centro regional de saúde em Exercício, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria N°. 0743/25.08.2022, 
publicada no doE n°. 35.094/29.08.2022.
E considerando o teor do PaE nº 2022/902854.
rEsolvE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei n°. 5.810/ 24.01.1994, a 
servidora EsMEralda GoMEs BriTo, matrícula 5265533-2, cargo de che-
fe da divisão de Endemias, regime Jurídico Estatutário comissionado, lo-
tada no 2º centro regional de saúde, 02 (dois) meses de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio de 20/02/2019 a 19/02/2022.
aUToriZar, que a servidora goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 03/11/2022 a 02/12/2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-sE, rEGisTra-sE E cUMPra-sE.
2° centro regional de saúde da secretaria de Estado de saúde Pública 
em: 19.09.2022.
antonino akio Kagueyama
diretor do 2º centro regional de saúde em exercício

Protocolo: 855459

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata 2022
doe: 35.121

Portaria Nº 1066 de diÁria de 20/09/2022
servidor: simone silveira da costa cargo: enfermeira cPf- 594.697.142.53 
mat. 54186802/2
onde se le: portaria 1066
Leia-se: portaria 1093
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855211
errata 2022
doe: 35.121

Portaria Nº 1068 de diÁria de 20/09/2022
servidor: cristiane silva souza cargo: contador mat. 55209621/1 cPf- 
427.880.802.04
ana Paula Nogueirra 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
onde se le: portaria 1068
Leia-se: portaria 1092
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855186
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diÁria
.

Portaria Nº 1090 de diÁrias de 20/09/2022
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 reunir com os técnicos e operado-
res dos sistemas para uma melhor abordagem referentes ao programa e 
sistemas que compõe o isT’aids/Hepatites , com  ênfase na operaciona-
lização de sistemas.
origem: castanhal –Pará
 destino: são francisco do Pará -Pa | Período: 04 e 05/2022
servidor: João ricardo da rocha cargo: Motorista cPf- 689.018.952.34 
mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1091 de diÁrias de 20/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : reunir com os técnicos e operadores dos sistemas para uma 
melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que compõe o 
isT’aids/Hepatites  com ênfasena operacionalização de sistemas
origem: castanhal- Pa
destino: são francisco do Pará – Pa. Período: 04 e 05 /10/2022
servidor: roberta alves da silva cargo: Enfermeira cPf- 027.952.973.29 
mat. 55209624/1
amiraldo lima Torres cargo; assist. social cPf- 430.594.572.04 mat. 
541829738/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855155
Portaria Nº 1088 de diÁrias de 20/09/2022

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 reunir com os técnicos e operado-
res dos sistemas para uma melhor abordagem referentes ao programa e 
sistemas que compõe o isT’aids/Hepatites , com  ênfase na operaciona-
lização de sistemas.
origem: castanhal –Pará
 destino: Maracanã -Pa | Período: 30/09/2022
servidor: João ricardo da rocha cargo: Motorista cPf- 689.018.952.34 
mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1089 de diÁrias de 20/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : reunir com os técnicos e operadores dos sistemas para uma 
melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que compõe o 
isT’aids/Hepatites  com ênfasena operacionalização de sistemas
origem: castanhal- Pa
destino: são francisco do Pará – Pa. Período: 04/10/2022
servidor: luciana do socorro Neves duarte cargo: ag. administrativo cPf-
680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855149
Portaria Nº 1086 de diÁrias de 20/09/2022

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 reunir com os técnicos e operadores dos 
sistemas para uma melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que 
compõe o isT’aids/Hepatites , com  ênfase na operacionalização de sistemas.
origem: castanhal –Pará
 destino: igarapé- açú -Pa | Período: 22/09/2022
servidor: cícero alves ferreira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 
0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1087 de diÁrias de 20/09/2022
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 reunir com os técnicos e operado-
res dos sistemas para uma melhor abordagem referentes ao programa e 
sistemas que compõe o isT’aids/Hepatites  virais
origem: castanhal- Pa
destino: Maracanã – Pa. Período: 29 /09/2022
servidor: Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf- 
218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855143
Portaria Nº 1064 de diÁrias de 20/09/2022

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 realizar visitas Técnicas em saúde 
Bucal nos respectivos municípios.
origem: Magalhães Barata –Pará
 destino: castanhal -Pa | Período: 21/09/2022
servidores: Benedito José de lima silva cargo: Motorista cPf-
233.862.232.49 mat.57058304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1065,1067,1078 de diÁrias de 20/09/2022
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 realizar visitas Técnicas em saúde 
Bucal nos respectivos municípios.

origem: castanhal- Pa
destino: inhangapí – Pa. Período: 20/09/2022
são francisco do Pará 22/09/2022
Terra alta 30/09/2022
servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: motorista cPf- 
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855090
Portaria Nº 1075 de diÁrias de 20/09/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : visitas Técnicas em saúde Bucal nos respectivos municípios.
origem: igarape´- açú –Pará
 destino: castanhal -Pa | Período: 28/09/2022
servidores: itamar rocha de souza cargo: odontólogo cPf- 589.754.546.49 
mat. 55209615/1
francisco valberto Paes rodrigues cargo: odontólogo cPf- 117.975.172.87 
mat. 509231
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1077 de diÁrias de 20/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : visitas Técnicas em saúde Bucal nos respectivos municípios.
origem: castanhal- Pa
destino: Terra alta – Pa. Período: 30/09/2022
servidores: francisco valberto Paes rodrigues  cargo: odontólogo cPf- 
117.975.172.87 mat. 5092531
itamar rocha de sousa cargo: odontólogo cPf- 589.754.546.49 mat. 
55209615/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855076
Portaria Nº 1068,1079 de diÁrias de 20/09/2022

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 realizar visitas Técnicas em saúde 
Bucal nos respectivos municípios.
origem: castanhal –Pará
 destino: Maracanã -Pa | Período: 23/09/2022
igarapé- açú - 28/09/2022
servidor: Waldocelys Pereira Manos de Moraes cargo: Motorista cPf- 
410.549.542.91 mat. 572064061
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1070 de diÁrias de 20/09/2022
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 realizar visitas Técnicas em saúde 
Bucal nos respectivos municípios.
origem: castanhal- Pa
destino: Marapanim – Pa. Período: 26/09/2022
servidor: José raimundo Holanda de Melo costa cargo: Motorista cPf- 
134.588.842.20 mat. 721220/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855097
Portaria Nº 1085 de diÁrias de 20/09/2022

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 reunir com os técnicos e operado-
res dos sistemas para uma melhor abordagem referentes ao programa e 
sistemas que compõe o isT’aids/Hepatites , com  ênfase na operaciona-
lização de sistemas.
origem: castanhal –Pará
 destino: igarapé- açú -Pa | Período: 20/09/2022
servidor: Benedito José  lima da silva cargo: Motorista cPf- 
233.862.232.49 mat. 5705304/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1084 de diÁrias de 20/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : reunir com os técnicos e operadores dos sistemas para uma 
melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que compõe o 
isT’aids/Hepatites  virais
origem: castanhal- Pa
destino: Maracanã – Pa. Período: 29 e 30 /09/2022
servidor: roberta alves da silva cargo; Enfermeira cPf- 027.952.973.23 
mat. 55209624/1
amiraldo lima Torres cargo: assist. social cPf- 430.954.572.04 mat. 
54182973/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855134
Portaria Nº 1080 de diÁrias de 20/09/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : reunir com os técnicos e operadores dos sistemas para uma 
melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que compõe o 
isT’aids/Hepatites , com  ênfase na operacionalização de sistemas.
origem: castanhal –Pará
 destino: igarapé –açú -Pa | Período: 20/09/2022
servidor: luciana do socorro Neves duarte cargo: ag.  administrativo 
cPf- 680.696.852.04 mat. 57190872
ordenador: Mário Moraes chermont filho
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Portaria Nº 1081 de diÁrias de 20/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : reunir com os técnicos e operadores dos sistemas para uma 
melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que compõe o 
isT’aids/Hepatites  virais
origem: castanhal- Pa
destino: igarapé-açú – Pa. Período: 20 /09/2022
servidor: roberta alves da silva cargo; Enfermeira cPf- 027.952.973.23 
mat. 55209624/1
amiraldo lima Torres cargo:  assist. social cPf- 430.594.572.04 
mat.54182973/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855123
Portaria Nº 1083 de diÁrias de 20/09/2022

lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : reunir com os técnicos e operadores dos sistemas para uma 
melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que compõe o 
isT’aids/Hepatites , com  ênfase na operacionalização de sistemas.
origem: castanhal –Pará
 destino: Maracanã -Pa | Período: 29/09/2022
servidor: césar augusto azevedo de oliveira cargo: ag. de saúde Pública 
cPf- 166.429.532.15 mat. 0478471
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Portaria Nº 1082 de diÁrias de 20/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : reunir com os técnicos e operadores dos sistemas para uma 
melhor abordagem referentes ao programa e sistemas que compõe o 
isT’aids/Hepatites  virais
origem: castanhal- Pa
destino: igarapé-açú – Pa. Período: 22 /09/2022
servidor: roberta alves da silva cargo; Enfermeira cPf- 027.952.973.23 
mat. 55209624/1
amiraldo lima Torres cargo: assist. social cPf- 430.594.572.04 
mat.54182973/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855130

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
Portaria Nº 446, 24 de aGosto de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do convenio
nº 22/2022, que tem como objeto a aquisição de 02 ambulâncias Tipo a 
para o Município
de aUGUsTo corrÊa.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUsTo corrEa / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Benedito Harrilson da silva oliveira 5062519-2 administrador

vera lucia almeida damous 119032-1 odontóloga

No período de 29 à 31/08/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 854709
diÁria

Portaria Nº 447, 24 de aGosto de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidora do 4º CRS/SESPA, que irão 
acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do convenio nº 22/2022, que 
tem como objeto a aquisição de 02 ambulâncias Tipo a para o Município 
de aUGUsTo corrÊa.
origem: capanema/Pa – destino: aUGUsTo corrEa / Pa.

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

No período de 29 à 31/08/2022. Quantidade: 1,5 (uma e meia) diárias.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854713
diÁria

Portaria Nº 487, 09 seteMBro de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de participar do “Treinamento em microscopia para diagnóstico 
de Esquistossomose e Geohelmintíases”.
origem: capanema/Pa – destino: BElÉM / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
valdir Moreira da silva 0500915 Guarda de Endemias

No período de 11 a 16/09/2022. Quantidade: 5,5 (cinco diárias e meio).
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa

Protocolo: 854714

  diÁria
Portaria Nº 420, 31 aGosto de 2022.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: de acompanhar a equipe de visaMB do Nível central em uma 
visita Técnica sobre georreferenciamento, cadastros e recadastramento de 
áreas para atualização do banco de dados do sistema de informação em 
saúde de Populações Exposta a áreas contaminadas – sissolo, conforme 
solicita o Mem. 199/2022-visaMB/dvs/sEsPa em anexo.
origem: capanema/Pa – destino: cachoeira do Piriá / Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
rubens souza de oliveira 0504790 ag. de saúde

raimundo Nonato Batista do Nascimento 0504626 ag. saúde de Pública

No período de 14 a 16/09/2022. Quantidade: 2,5 (duas e Meia) diária.
ordenador: Patrícia de fátima lima da silva, diretora do 4ºcrs/sEsPa.

Protocolo: 854717

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 213 de 19/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETivo: ParTiciPar dE oficiNa soBrE aTUaliZaÇÃo do PlaNo dE 
aÇÃo rEGioNal dE EdUcaÇÃo PErMaNENTE EM saÚdE.
PErÍodo: 19 a 21/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 2,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEsTiNo (s): BElÉM- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo
lEYliaNE loPEs dE PiNa 5967668/1 PEdaGoGa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 855005

Portaria Nº 215 de 20/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETivo: acoMPaNHar a EQUiPE do das/ddass/sEsPa EM MoNiTo-
raMENTo, iNsTrUÇÃo E fiscaliZaÇÃo dE coNTraTo No HosPiTal E 
MaTErNidadE do Povo dE caPiTÃo PoÇo.
PErÍodo: 20/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 0,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEsTiNo (s): caPiTÃo PoÇo- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo
EriKa soUZa dos saNTos 5966847/1 ENfErMEira

Maria dE NaZarÉ olivEira E soUZa 5145031 aGENTE dE saÚdE

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 855415

Portaria Nº 214 de 19/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETivo: acoMPaNHar a EQUiPE do das/ddass/sEsPa EM ProGra-
MaÇÃo fiscaliZaTÓria dE coNTraTo JUNTo ao HosPiTal sÃo fraN-
cisco.
PErÍodo: 20 a 23/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 3,5
oriGEM: sÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dEsTiNo (s): UliaNÓPolis- Pa.
sErvidor (Es):

NoMe MatricULa carGo

lUElY Maria BorGEs da silva 5913592-1 aGENTE dE PorTaria

roNaldo da silva saNTos 112232-1 MÉdico vETEriNário

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas
Protocolo: 855497

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
torNar seM eFeito a Portaria Nº 199/2022, PUBlicaÇÃo Nº 
850602, PUBlicado No doE Nº 35.111 dE 12/09/2022, P. 137 QUE 
coNcEdEU diárias ao sErvidor roNaldo da silva saNTos.
ordENador: Maria lUcilENE riBEiro das cHaGas

Protocolo: 855029
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata
Fica retificada as presentes Portarias 066 e 067/2022, Publicadas no 
Diário Oficial do Estado no 35.069 de 05/08/2022, da Licença Prêmio da 
servidora raiMUNda idaliNa da silva, Matrícula 80438/1, cargo agente 
de saúde, referente aos triênios :
PorTaria No 066 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2003 a 31.01.2006,
Leia-se ao triênio de 01.01.2003 a 31.12.2005.
PorTaria No 067 de 04/08/2022
onde se lê ao triênio de 01.01.2006 a 31.01.2009,
Leia-se ao triênio de 01.01.2006 a 31.12.2008.
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
valdiNEi silva TEiXEira JUNior
diretor do 7o centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 855198
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 22 de 20 de seteMBro de 2022.a dirETora do 9° 
cENTro rEGioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições que foram 
conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.CONSIDERANDO o teor 
do Processo Nº 2022 /996552. rEsolvE: EXclUir a servidora ana Marcia 
leão de andrade; cPf: 630.996.162-49; Matrícula: 5901174/1; cargo: 
Técnico de Enfermagem, da PorTaria N° 317 de 12 de setembro de 2022, 
da publicação no Diário Oficial Nº 35.117 de 16 DE Setembro DE 2022, 
protocolo n°: 853520, referente à concessão de diárias para o município de 
Prainha/ Pa–Brasil no Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 / N° de diária: 
4,5(quatro diárias e meia).dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E 
cUMPra-sE.aliNE Nair liBEral cUNHa.diretora do 9° centro regional 
de saúde

Protocolo: 855350

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 321 de 16 de seteMBro de 2022

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 sETEMBro dE 1994.
objetivo: Participar do curso de GErÊNcia E fiscaliZaÇÃo dE coNTra-
Tos Na adMiNisTraÇÃo PÚBlica.
origem: santarém/ Pa- Brasil
destino: Belém/ Pa – Brasil
Período: 16/10/2022 à 22/10/2022 / N° de diária: 6 ½  (seis diárias e 
meia)
servidores:
vicente de Paula Gonçalves Junior.
cPf: 833.551702-91,
Matrícula: 571917712
cargo: Técnico em radiologia
antônio José arruda freitas Junior
cPf:010.555.082-52
Matrícula: 58972911
cargo: agente administrativo
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 854994
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 368, de 12 de seteMBro de 2022.
o diretor do 10ºcrs/sEsPa, no uso de suas atribuições e, considerando 
o disposto na PorTaria Nº 1082 de 06 de julho de 2021, publicada no 
d.o.E. n° 34.360 de 07/07/2021.

resolve:
i - dEsiGNar a contar do dia 12/09/2022, a servidora: dilMa fErNaNdEs 
PErEira, matricula: 57224755/1, lotada no 10ºcrs/sEsPa, para respon-
der pelo setor de controle e avaliação do 10ºcrs/sEsPa.
ii – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura revogando-se 
as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 12 de setembro de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa
Nº 1082 de 06 de julho de 2021

Protocolo: 855055
Portaria Nº 369, de 12 de seteMBro de 2022.

o diretor do 10ºcrs/sEsPa, no uso de suas atribuições e, considerando o 
disposto na Portaria No 1082 de 06 de julho de 2021, publicada no d.o.E. 
n° 34.360 de 07/07/2021.
resolve:
i - dEsiGNar a contar do dia 12/09/2022, a servidora: MÔNica MaciEl 
alMEida sTorcH, matricula: 732504365/1, lotada no 10ºcrs/sEsPa, 
para responder pelo setor de Tfd/10ºcrs/sEsPa.
ii – Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura revogando-se 
as disposições em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
altamira/Pa, 12 de setembro de 2022.
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crs/sEsPa
Nº 1082 de 06 de julho de 2021

Protocolo: 855057

errata
.

errata do aPostiLaMeNto Nº. 01/2022 - 10°crs/sesPa 
 14 de JULHo de 2022, PUBLicada No doe Nº. 35.084 

de 22/08/2022.
onde se lê: incluir a Natureza de despesa 3339040
Leia-se: incluir a Natureza de despesa 339040
Gelcides soares Modesto
diretora em Exercicio do 10º crs/ sEsPa
PorTaria Nº 422/2022 de 16 de setembro de 2022.

Protocolo: 855052
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 531 de 20 de seteMBro de 2022.
Nome: Gaspar inácio de Morais.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504786.
cPf: 288.882.602-00.
Nome: rosimar sousa da silva
cargo: agente de saúde Publica
Matrícula/siape: 0504535
cPf: 234.781.602-00
Período: 26 à 30.09.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: floresta do araguaia, santa Maria das Barreiras e Bannach.
objetivo: distribuição de vacinas para os municípios de floresta do ara-
guaia, santa Maria das Barreiras e Bannach.
ordenador de despesas: Jucirema de souza Gomes

Protocolo: 855078
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: darley da silva santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula: 5897522-1.
cPf: 853.959.272-04.
Nome: ademar coelho Barbosa.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/siape: 505545.
cPf: 032.693.292-53.
Período: 26 a 30.09.2022.
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.
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe 35.121 de 20/09/2022

Protocolo: 855004
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Portaria Nº 532 de 20 de seteMBro de 2022
Nome: Edmar Pereira silva.
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Nome: Jeniel dos santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Período: 26 a 29.09.2022.
Nº de diárias: 3,5 (três e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção, rio Maria, Xinguara, floresta do araguaia e ourilândia 
do Norte
objetivo: realizar supervisão nas ações de controle lva desenvolvidas pe-
los municípios de redenção, rio Maria, Xinguara, floresta do araguaia e 
ourilândia do Norte.
ordenado de despesa: Jucirema de souza Gomes.

Protocolo: 855140

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 530 de 20 de seteMBro de 2022

eFeito a 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: darley da silva santos.
cargo: agente administrativo.
Matrícula: 5897522-1.
cPf: 853.959.272-04.
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.

Protocolo: 855024

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do termo de ratiFicaÇÃo da 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 012/2022-HoL, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 35.115 de 15/09/2022–Protocolo: 852745 – 
Processo nº 2022/999995
onde se lê:
No valor total de r$ 26.673,96 (vinte e seis mil e seiscentos e setenta e 
três reais e noventa e seis centavos).
Leia-se:
valor total estimado: r$ 1.122,00 (Um Mil cento e vinte e dois reais).
ordenador responsável:ivETE GadElHa vaZ
Belém, 20 de setembro de 2022.

Protocolo: 855255

.

.

coNVÊNio
.

terMo de coNVÊNio
Processo nº 2022/1157386
das ParTEs: HosPiTal oPHir loYola – Hol E facUldadE cosMoPoliTa.
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre as 
entidades visando à concessão de estágio obrigatório supervisionado não 
remunerado no Hol, aos discentes dos cursos de Biomedicina, farmá-

cia, Enfermagem e fisioterapia ( Graduação e/ou Pós-Graduação) da área 
da saúde da faculdade cosmopolita, com fundamento na lei federal nº 
11.788/2008, de 25 de setembro de 2008 e demais Normas pertinentes.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 12 
(doze) meses, contado da data de sua assinatura.
do foro: Belém – Pará
daTa: 05/09/2022
assiNaTUras:
ivETE GadElHa vaZ - dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola - Hol
diEGo soUsa carMoNa – dirETor GEral da facUldadE cosMoPoliTa
ENdErEÇo: avenida Tavares bastos nº 1313, Bairro da Marambaia, cEP: 
66015-005 – Belém/Pa.

Protocolo: 855107
terMo de coNVÊNio

Processo nº 2022/1130647
das ParTEs: HosPiTal oPHir loYola – Hol E falcÃo, MoNTEiro E 
salEM sErviÇos MEdicos lTda (MEdTEcH).
do oBJETo: a mútua cooperação entre as partes e o intercâmbio entre 
as entidades coNvENENTEs, visando a realização de atividades técnicas 
em nível de Pós-Graduação – programas de Residência Multiprofissional e 
Uniprofissional (COREMU) e Médica (COREME) do Hospital Ophir Loyola.
do PraZo: a vigência do presente instrumento terá a duração de 12 
(doze) meses, contado da data de sua assinatura.
do foro: Belém – Pará
daTa: 19/09/2022
assiNaTUras:
ivETE GadElHa vaZ - dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola - Hol
falcÃo, MoNTEiro E salEM sErviÇos MEdicos lTda (MEdTEcH) – 
BrUNo alBErTo falcÃo PErEira
ENdErEÇo: avenida Governador José Malcher, Bairro são Braz, cEP: 
66.060-230 – Belém/Pa.

Protocolo: 855137

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 734/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1022261 de 
11/08/2022.
r E s o l v E:
sUsPENdEr o gozo de férias do servidor roMMEl Mario rodriGUEZ 
BUrBaNo, comissionado (Biomédico), matrícula 5925479/1, programadas 
para o período de 01/09/2022 a 30/09/2022, concedida por meio da 
PORTARIA Nº 477 de 01/07/2022, publicado no Diário Oficial nº 35.048 
de 15/07/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE E cUMPra-sE.
 Hospital ophir loyola.
Em, 16 de agosto de 2022.
ivETE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855280
Portaria Nº 733/2022 – GaB/dG/HoL.

a dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1099115 de 29/08/2022.
r E s o l v E:
i – rEvoGar os termos da PorTaria Nº 379/2022 – GaB/dG/Hol
ii – NoMEar, os servidores abaixo relacionados para comporem comissão 
para Proceder inventários dos Bens Móveis inservíveis, deste Hospital.
 

NoMe MatricULa cPF carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo
soraYa MarilKa cosTa 

KlaUTaU 80845840/3 154.371.752-72 coMissioNado (adMiNis-
Trador)

oNcoloGia cliNica 
(QUiMioTEraPia)

ivoNildo sEaBra lEdo 57194317/1 581.338.442-15
aGENTE adMiNisTraTivo/

cHEfE da divisÃo dE 
PaTriMoNio

divisÃo dE PaTri-
MoNio

PaUlo roGEiro lEiTE 
viTal 1220 127.271.288-51

ENGENHEiro ElETricisTa/
cHEfE da assEssoria dE 

PlaNEJaMENTo fisico

assEssoria Pla-
NEJaMENTo fisico 

(asPlaN)

aNdErsoN da silva 
MarTiNs 57188812/1 609.876.852-87

aGENTE adMiNisTraTivo/
assEssor dE PlaNEJa-

MENTo fisico

assEssoria Pla-
NEJaMENTo fisico 

(asPlaN)

dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 12 de setembro de 2022.
ivETE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855293
Portaria Nº 732/2022 – daF/HoL.

o dirETor dE adMiNisTraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/666293 de 
30/05/2022.
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r E s o l v E:
rEMaNEJar a partir de 20/09/2022, por necessidade do serviço o servidor 
iTENir fErrEira araUJo, citotécnico, matrícula nº 5942718/1, perten-
cente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da divisão de Patologia, para 
divisão de farmácia, deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 20 de setembro de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 855118
Portaria Nº 728/2022 – daF/HoL.

o dirETor dE adMiNisTraÇÃo E fiNaNÇas, do HosPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/344176 de 
23/03/2022.
r E s o l v E:
rEMaNEJar a partir de 13/09/2022, por necessidade do serviço o servidor 
JosÉ aUGUsTo dE lEMos MoNTEiro, Técnico em radiologia, matrícula 
nº 55588796/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da di-
visão de Medicina Nuclear, para centro de radioterapia, deste Hospital.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de setembro de 2022.
fernando Nilson velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 855121
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 073/2022 - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 123/2022
Processo nº. 2022/698.599
forNEcEdor: MasTErMEdic coMErcio dE ProdUTos HosPiTalarEs lTda
valor Total: r$ 380.000,00
data de assinatura: 13/09/2022
viGÊNcia: 13/09/2022 a 12/09/2023
oBJETo: aquisição de Microesferas embolizantes e bolsas perfusoras, con-
forme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

01 Microesferas embolizantes, não reabsorvíveis, Tamanho de 
100-300 micra. UNd 20 r$ 3.800,00

02 Microesferas embolizantes, não reabsorvíveis. Tamanho de 
300-500micra. UNd 40 r$ 3.800,00

03 Microesferas embolizantes, não reabsorvíveis,. Tamanho de 
500-700micra. UNd 40 r$ 3.800,00

diretor Geral em Exercício: EdNEY MENdEs PErEira
Protocolo: 855036

terMo de rescisÃo de coNtrato
terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato 

adMiNistratiVo Nº 173/2018-HoL
data assinatura: 01/09/2022
Processo nº: 2021/357.936
O presente Distrato decorre da finalização do processo n.º 2022/920354 
que sagrou vencedora a empresa NorTE TUrisMo lTda EPP, contrato 
administrativo n.º 113/2022, através do Pregão Eletrônico Nº. 023/2021 – 
srP/sEPlad/dGl, aTa dE rEGisTro dE PrEÇos Nº 017/2022, objeto o 
registro de Preços para contratação futura de empresa para prestação de 
serviço de agenciamento de viagens.
contratado dEcolaNdo TUrisMo E rEPrEsENTaÇÕEs lTda
ivETE GadElHa vaZ
diretora Geral

Protocolo: 855017
Portaria Nº 729/2022- GaB/dG/HoL

a dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei 
nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa).
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/231364 de 
01/03/2021. 
rEsolvE:
ProrroGar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Processo 
administrativo disciplinar - Pad designada pela PorTaria Nº 489/2022-
GaB/dG/Hol de 05/07/2022 para a apuração e conclusão de que trata os 
Processos nº 2021/231364.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de setembro de 2022.
ivETE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855003
Portaria Nº 731/2022 - GaB/dG/HoL

a dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.783 
de 02/12/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei 
nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa).
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1197670 de 
16/09/2022. 

rEsolvE:
ProrroGar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão de Processo 
administrativo disciplinar - Pad designada pela PorTaria Nº 590/2022-
GaB/dG/Hol de 09/08/2022 para a apuração e conclusão de que trata os 
Processos nº 2022/791482.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 20 de setembro de 2022.
ivETE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855009
Portaria Nº 730/2022 – GaB/dG/HoL

a dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
considerando o disposto do art. 72, inciso iii, da lei no 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994.
coNsidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/1042323 de 
17/08/2022.
rEsolvE:
i - autorizar o afastamento da servidora iNEZ PiNTo dos saNTos, ocu-
pante do cargo de auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 5436958/1, a 
contar de 06/08/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de JosÉ do carMo dos saNTos (Esposo) sem prejuízo de 
sua remuneração.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 06/08/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Hospital ophir loyola,
Em, 19 de setembro 2022.
ivETE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 854998
Portaria Nº 736/2022 - GaB/dG/HoL

a dirETora GEral do HosPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos nº Processo nº 2022/1207742 de 
19/09/2022.
r E s o l v E:
rEvoGar a partir de 30/09/2022, os termos da PorTaria Nº 428/2021 
- GaB/dG/Hol, que lota na assessoria de Planejamento físico - asPlaN 
a servidora JUliaNa Maia cardoso, comissionado (assessor Especial i 
/ arquiteto), matrícula nº 5958830/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo da casa civil, com ônus para o órgão cessionário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de setembro de 2022.
ivETE GadElHa vaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855496

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 900/2022 - NPas/Pres/FscMP
a Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, designa-
da pela Portaria nº 884/2022 – NPas/PrEs/fscMP, de 15 de setembro de 
2022, publicada no doE n.º 35.121, de 20 de setembro de 2022, expedida 
pelo(a) sr(a). BrUNo MENdEs carMoNa, Presidente da fundação santa 
casa de Misericórdia do Pará, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto no § 1º do art. 205 da lei nº 5.810/1994.
rEsolvE:
dEsiGNar daNiEla do socorro fErrEira Brasil, assistente adminis-
trativo, Matrícula nº 57213266/2 para, sob compromisso, desempenhar as 
funções de secretário da referida comissão.
EdNa crisTiNa viEira coNcEiÇÃo
Presidente do Pad nº 2021/704493

Protocolo: 855278
Portaria N.º 886/2022 – NPas/Pres/FscMP

 a PrEsidENTE da fUNdaÇÃo saNTa casa dE MisEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
considerando os termos da Portaria n.º822/2022 – NPas/PrEs/fs-
cMP, de 22/08/2022, publicada no doE Nº 35.090, de 25/08/2022, de 
designação de comissão de sindicância investigativa de protocolo nº 
2022/661220;
considerando os termos do MEMo. Nº 268/2022 - NPas/PrEs/fscMP, que 
trata de solicitação de prorrogação dos trabalhos da comissão de sindicân-
cia investigativa.



42  diário oficial Nº 35.122 Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

rEsolvE:
ProrroGar, com fulcro no art. 105, § 3ª da lei n.º 8.972/20 , por mais 
15 (quinze) dias, a contar de 19/09/2022, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da sindicância investigativa de protocolo nº 2022/661220.
 dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 15 de setembro de 2022 .
 BrUNo MENdEs carMoNa
Presidente da fscMP.

Protocolo: 855433

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 064/2022-cPL/FscMP
a fundação santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fscMP, torna 
público que será realizada a licitação em referência, no dia 04/10/2022 
às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote, com itens em 
comodato.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de Materiais Téc-
nicos e contrastes radiológicos, com itens Em comodato, conforme as es-
pecificações contidas no Anexo I, Termo de Referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 20 setembro de 2022.
rodrigo fermando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fscMP

Protocolo: 855472

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 093/2022
data: 20/09/2022
valor: r$21.530,50
oBJETo: MaTErial dE coNsUMo, de soNda Para asPiraÇÃo TraQUE-
al EM Pvc Nº8 E soNda UrETral EM Pvc Nº8, com base no artigo 24, 
incisos iv, da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 316/2022/aJUr/fscMP
Data de Ratificação: 20/09/2022 - PAE nº 2022/1111296
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superávits; 
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: silva E dElGado coMErcio dE ProdUTos MEdicos E 
HosPiTalarEs EirEli; cNPJ/Mf: 08.393.709/0001-06
ENdErEÇo: av PEdro MiraNda, nº 2670, Bairro: Pedreira, Belém/Pa, 
cEP: 66.085-026; TElEfoNE: (91) 3231-9599
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855092
disPeNsa: 094/2022

data: 20/09/2022
valor: r$4.545,00
oBJETo: MaTErial EXTra-PadrÃo, UrETEroscÓPio rÍGido/flEXÍvEl 
E cEsTo Para EXTraÇÃo dE calcUlos EMNiTiNol, artigo 24, incisos iv, 
da lei federal nº8.666/93 e Parecer nº 315/2022/NPrf/fscMP
Data de Ratificação: 20/09/2022 - PAE nº 2022/979867
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936 e 
seus respectivos superávits
Elemento de despesa: 339030 e 339039
coNTraTada: cMP aiNETTE, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo 
dE MEdicaMENTos E MaTErial MEdico HosPiTalar UNiPEssoal lTda
cNPJ/Mf: 04.269.484/0001-20
ENdErEÇo: av. Galeão nº 14, Bairro: Maracangalha, cEP 66.110-140, Be-
lem/Pa,
TElEfoNE: (91) 3257-9511
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855464

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 093/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJETo: MaTErial dE coNsUMo, de soNda Para asPiraÇÃo TraQUE-
al EM Pvc Nº8 E soNda UrETral EM Pvc Nº8
coNTraTada: silva E dElGado coMErcio dE ProdUTos MEdicos E 
HosPiTalarEs EirEli; cNPJ/Mf: 08.393.709/0001-06
data: 20/09/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855093

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 094/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
oBJETo: MaTErial EXTra-PadrÃo, UrETEroscÓPio rÍGido/flEXÍvEl 
E cEsTo Para EXTraÇÃo dE calcUlos EMNiTiNol
coNTraTada: cMP aiNETTE, coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo 
dE MEdicaMENTos E MaTErial MEdico HosPiTalar UNiPEssoal lTda
cNPJ/Mf: 04.269.484/0001-20
data: 20/09/2022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855466

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01564

valor: r$8.330,00
data: 12/08/2022
objeto: PrEsTaÇÃo dE sErviÇo Para a aQUisiÇÃodE20(viNTE) vaGas 
No cUrso dE ÉTica E coMPlicE EM saÚdE, Na ModalidadE EdUca-
ÇÃo a disTÂNcia (Ead), com base no artigo artigo 25, inciso ii, c/c art. 
13, inciso vi, da lei nº 8.666/1993 e Parecer nº 231/2022-aJUr/fscMP
PaE nº 2021/944511 - TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
020/2022/fscMP
funcional Programática: 10128150789240000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903900
coNTraTada: sociEdadE BENEficENTE israEliTa BrasilEira al-
BErT EiNsTEiN,
cNPJ/Mf : 60.765.823/0001-30
ENdErEÇo: av. albert Einstein, 627/701, Morumbi, são Paulo/sP, cEP: 
05652-900TElEfoNE: (11) 97136-4022
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855015
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01703
valor: r$4.546,32
data: 12/08/2022
objeto: disPENsa dE liciTaÇÃo de MaTEriais TÉcNicos divErsos 
Para rEaliZaÇÃo dE TraNsPlaNTE dE fÍGado/fscMP, com base 
no artigo 24,incisos iv, da lei federal nº8.666/93 c/c PorTaria Nº 134 de 
18/04/2022 e Parecer nº314/2022/aJUr/fscMP
PaE nº 2022/1196958 - TErMo dE disPENsa dE liciTaÇÃo Nº 091/2022/
fscMP
funcional Programática: 10302150788790000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: ENdocENTEr NorTE HosPiTalar lTda,
cNPJ/Mf : : 40.395.266/0001-03
ENdErEÇo: Tv. doutor Enéas Pinheiro nº 2556, Marco, Belém/Pa, cEP: 
66.095-015 TElEfoNE: (81) 3265-9050
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855443
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01708
valor: r$6.618,00
data: 16/09/2022
objeto: disPENsa dE liciTaÇÃo de MaTEriais TÉcNicos divErsos 
Para rEaliZaÇÃo dE TraNsPlaNTE dE fÍGado/fscMP, com base 
no artigo 24,incisos iv, da lei federal nº8.666/93 c/c PorTaria Nº 134 de 
18/04/2022 e Parecer nº314/2022/aJUr/fscMP
PaE nº 2022/1196907 - TErMo dE disPENsa dE liciTaÇÃo Nº 091/2022/
fscMP
funcional Programática: 10302150788790000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: E.r. TriNdadE, cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua são francisco nº 1404, Juazeiro, santa isabel do Pará, 
cEP: 68.790-000TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855445
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01700 - 

iNdeNiZatÓrio
valor: r$2.000,00
data: 16/09/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE 05 (ciNco vaGas) Para iMErsÃo EM TEcNo-
loGia E saÚdE No Mv EXPEriENcE forUM/2022
PaE nº 2022/875798
funcional Programática: 10128150789240000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33909300
coNTraTada: HUB-lUB livE MarKETiNG lTda, cNPJ/Mf :10492925/0001-50
ENdErEÇo: av. roque Petroni Junior Nº 1089, sl 717, Jardim das acá-
cias, são Paulo/sP, cEP: 04.707-000 TElEfoNE: (11) 3231-0711 /3231-
3248
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855393
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iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01701

valor: r$ 11.033,00
data: 16/09/2022
objeto: MaTEriais TÉcNicos divErsosParasErviÇo dE TraNsPlaNTE 
dE fÍGado. artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 314/2022/
aJUr/fscMP
PaE nº 2022/1196943- dispensa de licitação nº 091/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8879; fontes de recursos: 
0103; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: EcoMEd coMErcio dE ProdUTos MEdicos lTda, cNPJ/
Mf: 29.992.682/0001-48, ENdErEÇo: av. aUGUsTo sEvEro, Nº 156, 
loJa a, loJa B, aPT 105, Bairro Gloria, rio dE JaNEiro/rJ, cEP. 
20021-040.
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855509
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01702
valor: r$ 3.000,00
data: 16/09/2022
objeto: MaTErial dE coNsUMo - MaTEriais MÉdico HosPiTalarEs – 
iNsUMos Para TraNsPlaNTE HEPáTico, artigo 24, inciso iv, da lei nº 
8.666/93 e Parecer nº 314/2022/aJUr/fscM, PaE nº 2022/1196982- dis-
pensa de licitação nº 091/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8879; fontes de recursos: 
0103; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: dcrUZ coMErcial HosPiTalar lTda; cNPJ/Mf: 
11.794.158/0003-69, ENdErEÇo: rua agostinho ferreira campos nº 245, 
cidade da saúde, itapevi/sP, cEP: 06.693-120, TElEfoNE: (11) 3589-
8201
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855517
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01707
valor: r$ 118.980,00
data: 14/09/2022
objeto: aQUisiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HosPiTalar, caTETEr iN-
TravENoso, PErifErico, dEscarTavEl, NUMEro 24N, coM disPosi-
Tivo d E sEGUraNca. artigo 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer 
nº 303/2022/aJUr/fscMP
PaE nº 2022/1040957- dispensa de licitação nº 090/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0101; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: BrasfarMa coMÉrcio dE MEdicaMENTos lTda, cNPJ/
Mf: 00.799.666/0001-51, ENdErEÇo: rua Maravalho Belo nº 77, Bairro 
Marambaia, Belém/Pará, cEP 66.623-240, TElEfoNE: (91) 3131-0200 / 
3243-1044
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fscMP

Protocolo: 855519

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1027/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
15 de seteMBro de 2022.

o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a concessão de férias à servidora regiane chamon avancini 
izaias, procedida através da PorTaria Nº 856/2022 publicada no doE Nº 
35.090 de 25/08/2022.
considerando a autorização do Processo nº 2022/1072015;
rEsolvE:
i -  dEsiGNar o servidor Jorge luiz lima Nascimento, Biomédico, matrí-
cula nº 5898829/1, para substituir a servidora regiane chamon avancini 
izaias, Gerente da coordenação do Hemocentro regional de Marabá, ma-
trícula nº 5947425/2, em virtude do gozo de férias, no período de 15 de 
setembro de 2022 a 29 de setembro de 2022.
ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, 15 de setembro de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ casTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 855185
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/1092820 da 
servidora clicia do socorro oliveira Brabo;

  r E s o l v E:
  i - conceder licença Maternidade, a servidora clicia do socorro oliveira 
Brabo, cargo: Médico, matrícula nº 5955459/1, lotada no (a) Gerência de 
Hematologia clinica, desta fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe o artigo 88, da lei 
5.810 de 24 de janeiro de 1994, e Emenda constitucional nº 44 de 09 de 
março de 2009, a contar de 20 de abril de 2022 a 16 de outubro de 2022.
  ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará-HEMoPa, em 15 de setembro de 2022.
dr. PaUlo aNdrE casTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 855178
Portaria Nº 1028/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1072778;
rEsolvE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Karine de sousa Gonçalves 5967068/1 Técnico de enfer-
magem GETrd 01/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 16 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 855058
Portaria Nº 1029/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

de 16 de seteMBro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1099581;
rEsolvEr
II – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Eva vieira da silva 5905342/2 Técnico de enfer-
magem GEcod 16/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 16 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 855066

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 073/2022 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/999475

a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo por 
loTE modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aQUisiÇÃo dE MaTErial dE coNsUMo laBoraTorial Para 
fUNdaÇÃo HEMoPa: TUBos Para colETa dE saNGUE E corrElaTos, 
pelo período de 12 (doze) Meses.



44  diário oficial Nº 35.122 Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UasG da fundação HEMoPa: 925452
sEssÃo PÚBlica: 03/10/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:  10302150782930000 e 10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 855200
PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2022 – HeMoPa

Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2022/558786
oBJETo: aquisição de medicamentos do componente Básico da assistên-
cia farmacêutica (cBaf) para atender aos pacientes da fundação HEMoPa, 
conforme especificações e quantidades descritas no anexo I do Termo de 
referência.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UasG da fundação HEMoPa: 925452
sEssÃo PÚBlica: 04/10/2022 (terça-feira)
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782880000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 855229

sUPriMeNto de FUNdo

Nº da Portaria: 1040/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em 
dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
JaiME adaM NETo Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1178219 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE casTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 855170

diÁria
.

Portaria Nº 1029 de 19 de seteMBro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1184306/2022.
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  coNdUZir sErvidor ao MUNiciPio dE casTaNHal/Pa no dia 
23/09/2022.
silvio saNTos viEira, cPf: 402271112-49, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  setembro  de  2022.
  PaUlo aNdrE casTElo BraNco BEZErra
  PrEsidENTE

Protocolo: 855212
Portaria Nº 1030 de 19 de seteMBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1189061/2022.
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daTos a doadorEs dE saNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 
09/09/2022.
JosE riBaMar saNTos rodriGUEs, cPf: 186672952-72, servente/GE-
lEs, MaT.: 70001701, 0,5 diaria.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  setembro  de  2022.
  PaUlo aNdrE casTElo BraNco BEZErra
  PrEsidENTE

Protocolo: 855219
Portaria Nº 1033 de 20 de seteMBro  de  2022

o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1196721/2022.
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
diaTos a doadorEs dE saNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no 
dia 20/09/2022.
  rosaNGEla carvalHo saNTos, cPf: 148970082-04, servente/coloG, 
MaT.: 56133291, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  20 de  setembro de  2022  .
  PaUlo aNdrE casTElo BraNco BEZErra
  PrEsidENTE

Protocolo: 855226

Portaria Nº 1028 de 19 de seteMBro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 1112202/2022.
rEsolvE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar do coNGrEsso BrasilEiro dE HaMaToloGia, 
HEMoTEraÍa E TEraPia cElUlar  EM sÃo PaUla/sP no período de 25 s 
30/10/2022.
crisTiNa socorro MENdEs dos saNTos, cPf: 461044962-53, as-
sist. social/GEsEs, MaT.: 54195323, 5,5 diarias, JoYcE KEllEN cosTa E 
cUNHa, cPf: 705155302-04, Pefagoga/GEsEs, MaT.: 54185829, 5,5 dia-
rias e vEra sUElY MoraEs fErrEria, cPf: 280643992-20, assist. social/
GElEs, MaT.: 54188091, 5,5 diarias
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  19 de  setembro  de  2022.
  PaUlo aNdrE casTElo BraNco BEZErra
  PrEsidENTE

Protocolo: 855243

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N°495, de 14 de seteMBro de 2022
 o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rEsolvE:
designar o servidor Edirailson da fonseca Pereira (matrícula n.° 
5161355/1), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 255/2022- I G SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI
• CONTRATO Nº 256/2022- P. C. BONA EIRELI
oBJETo: os presentes contratos têm por objeto aquisição de 250 (duzen-
tos e cinquenta) unidades de telefones com fio, 50 (cinquenta) unidades 
de telefone sem fio, 150 (cento e cinquenta) unidades de relógio de parede 
disco azul royal, e 50 (cinquenta) unidades de relógio de parede digital 
para atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv) e clínica de Hemodiálise Monteiro leite 
(cHMl).
 viGÊNcia: início em 14/09/2022 e término em 13/03/2023.
ProcEsso: 280155/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 111/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 855239
Portaria N°496, de 15 de seteMBro de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rEsolvE:
designar a servidora rosa regina soares dos santos (matrícula n.° 
5077710), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
coNTraTo Nº 249/2022 - c M HosPiTalar s a
coNTraTo Nº 250/2022 - M MEd coMErcial dE MEdicaMENTos E Pro-
dUTos HosPiTalarEs - EirEli
coNTraTo Nº 251/2022- PilYMEdH EirEli
coNTraTo Nº 252/2022 – orToM iNdUsTria TEXTil lTda
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aquisição de compressa 
e assemelhados, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clí-
nicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obs-
tétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna 
– fPHcGv.
.viGÊNcia: início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.
ProcEsso: 271461/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 81/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 855216
Portaria N°473, de 16 de seteMBro de 2022

 o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
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considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
 rEsolvE:
designar as servidoras Waldirene silva santos (matrícula n.° 54195103-1) 
e Marina Nidia dos santos (matrícula n.º 80845454), para acompanhar e 
fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 234/2022- CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
• CONTRATO Nº 235/2022- F CARDOSO & CIA LTDA
• CONTRATO Nº 236/2022- FARMACE IND. QUIMICO-FARMACEUTICA CE-
arENcE lTda
• CONTRATO Nº 237/2022- DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aquisição de soluções pa-
renterais de pequeno e grande volume, para atender a necessidade de 
12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, 
centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna.
.viGÊNcia: início em 16/09/2022 e término em 15/09/2023.
ProcEsso: 470096/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 104/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 855230
Portaria N° 504, de 16 de seteMBro de 2022

o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rEsolvE:
designar a servidora Talita ariane amaro lobato – Matrícula n.º 5955174, 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 262/2022- DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI
• CONTRATO Nº 263/2022- HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA – EPP
• CONTRATO Nº 264/2022- NUTRIVITTA HOSPITALAR EIRELI
• CONTRATO Nº 265/2022- DAKAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA
oBJETo: aquisição de dietas enterais para pacientes internados nas clíni-
cas, unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da funda-
ção Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv), por 
um período de 12 (doze) meses.
viGÊNcia: início em 16/09/2022 e término em 15/09/2023.
ProcEsso: 294333/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 101/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGv

Protocolo: 855271

coNtrato
.

coNtrato N° 264/2022
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$ 41.798,40 (quarenta e um mil setecentos e noventa e oito 
reais e quarenta centavos).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 101/2022
data assinatura: 16/09/2022
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: NUTriviTTa HosPiTalar EirEli
ENdErEÇo: av fraNcisco aMaNcio, 1433 - TriaNGUlo
TElEfoNE: (91) 98148-3564
E-Mail: nutrivittahospitalar@gmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855261
coNtrato N° 255/2022

Classificação do Objeto. Outros
• Objeto: O presente Contrato tem por objeto aquisição de 250 (duzentos e 
cinquenta) unidades de telefones com fio e 150 (cento e cinquenta) unida-
des de relógio de parede disco azul royal, para atender as necessidades da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv) 
e clínica de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
valor Total: r$ 38.540,00 (TriNTa E oiTo Mil QUiNHENTos E QUarENTa 
rEais)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 111/2022
data assinatura: 14/09/2022
vigência: início em 14/09/2022 e término em 13/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269; 0669; 0130.

coNTraTado:
Nome: i G dos saNTos dE olivEira EirEli
ENdErEÇo: Trav. lomas valentinas, N° 2625, sala 308 – Bairro do Marco
TElEfoNE: (91) 3072-5775 / (91) 98109-4821
E-Mail: concretizacomercio@gmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855296
coNtrato N° 256/2022

Classificação do Objeto. Outros
objeto: o presente contrato tem por objeto aquisição de 50 (cinquenta) unida-
des de telefone sem fio, e 50 (cinquenta) unidades de relógio de parede digital 
para atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna (fPEHcGv) e clínica de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl).
valor Total: r$ 21.990,00 (vinte e um mil, novecentos e noventa reais),
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 111/2022
data assinatura: 14/09/2022
vigência: início em 14/09/2022 e término em 13/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 0269; 0669; 0130.
coNTraTado:
Nome: a. P. c. BoNa EirEli
ENdErEÇo: rua avertano rocha, nº 192
TElEfoNE: (91)  3121-2208
E-Mail: licitacao@ideiasolucoes.net
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855233
coNtrato N° 237/2022

Classificação do Objeto. Outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de soluções pa-
renterais de pequeno e grande volume, para atender a necessidade de 12 
(doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, cen-
tro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna (fPEHcGv).
valor Total: r$ 248.830,00 (dUZENTos E QUarENTa E oiTo Mil oiTo-
cENTos E TriNTa rEais
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 104/2022
data assinatura: 16/09/2022
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: 0269; 0103; 0149; 0669.
coNTraTado:
Nome: disTriBUidora flaMEd HosPiTalar EirEli
ENdErEÇo: rUa aNa crisTiNa, 04 a, KM 08, sala 02, Bairro ÀGUas 
BraNcas
TElEfoNE: 91) 3349-2455 / 98162-3595
E-Mail: comercial@mvlicitacoes.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855223
coNtrato N° 252/2022

Classificação do Objeto. Outros
objeto: o presente contrato tem por objeto a aquisição de compressa e as-
semelhados, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, 
unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna – fPHcGv
valor Total: r$ 244.290,00 (dUZENTos E QUarENTa E QUaTro Mil dU-
ZENTos E NovENTa  rEais
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 81/2022
data assinatura: 15/09/2022
vigência: início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.3020.1507.8288 e/ou 10.302.1507.7684;
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103; 0269, 0349009750.
coNTraTado:
Nome: orToM iNdÚsTria TÊXTil lTda
ENdErEÇo: rua ortofen, 02 a 08 – Jardim Brasil Porto feliz - sP
TElEfoNE: 15) 3262-5549 / 3262-5589
E-Mail: ortofen@ortofen.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855210
coNtrato N° 210/2022

classificaÇÃo do oBJETo:
objeto: aquisição de peças de reposição para atender as demandas de 
manutenção corretiva dos computadores fora da garantia utilizados pelos 
diversos setores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
vianna – fPEHcGv.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 97/2022
valor: r$3.360,00(três mil, trezentos e sessenta reais) .
data assinatura: 15/09/2022
vigência: início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.126.1508.8238
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso: 0103 e/ou 0269
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coNTraTado:
Nome: ElETroN coMÉrcio E sErviÇos EM iNforMáTica lTda-EPP
Endereço: rUa MaraBá 67, Qd. 50 lT.067, Bairro: da PaZ
ParaUaPEBas /Pa
Telefone: (94) 3356 0009/ (94) 99203 4974
E-mail: abraao109w@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855379
coNtrato N° 263/2022

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$ 402.828,00 (Quatrocentos e dois mil, oitocentos e vinte e 
oito reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 101/2022
data assinatura: 16/09/2022
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 HosPiTalar raMos E MENdoNÇa lTda – EPP
ENdErEÇo: Travessa floriano Peixoto, nº 4170, Novo Estrela
TElEfoNE: (91) 3721-2655 / 98897-0357
E-Mail: drmlicitacao@hotmail.com / drmhospitalar@hotmail.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855405

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico

Número: 140/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de kit de linhas arterial e 
venosa para hemodiálise para atender a necessidade no serviço de Terapia 
renal substitutiva (sTrs) e no centro de Hemodiálise dr. Monteiro leite 
(cHMl) da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna 
(FPEHCGV), para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações 
do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 05/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra

Protocolo: 855266
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 127/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de nutrição parenteral em 
sistema fechado para atender a necessidade dos pacientes internados nas 
clínicas, Unidades de Terapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico, da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv), 
para um período de 12 (doze) meses, conforme especificações do Termo de 
referência – anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimen-
to 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: 06/10/2022
Hora de abertura: 9 h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 854979
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico
Número: 137/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de introdutores, para uti-
lização no serviço de Hemodinâmica em pacientes do sUs, para atendi-
mento das necessidades na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar vianna (fPEHcGv), pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante 
do edital.
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: 04/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 855110

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 98/2022
valor: r$ 52.800,00 (ciNQUENTa E dois Mil E oiTocENTos rEais)
oBJETo: aQUisiÇÃo dE caTETErEs GUia E diaGNÓsTico, cordas 
GUias E iNTrodUTorEs (ÓrTEsEs, PrÓTEsEs E MaTEriais EsPEciali-
Zados – oPME), Para aTENdEr À NEcEssidadE Por 90 dias No sErvi-
Ço dE HEModiNÂMica da fUNdaÇÃo PÚBlica EsTadUal HosPiTal dE 
clÍNicas GasPar viaNNa (fPEHcGv).
daTa dE raTificaÇÃo: 19/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iv, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dEsPEsa: 33.90.30
foNTE do rEcUrso: 0103/0269
oriGEM do rEcUrso: EsTadUal
coNTraTado:
NoME: laiBo MEdical ProdUTos MEdicos E HosPiTalarEs EirEli
ENdErEÇo: osWaldo cocHraNE, Nº 71 sala 41 EMBarÉ – saNTos /
sP – Brasil
cEP: 11040-111
foNE: (11) 5594-6908
E-Mail: coMErcial@laiBoMEdical.coM.Br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 855108
disPeNsa: 98/2022

valor: r$ 1.949,60 (Mil NovEcENTos E QUarENTa E NovE rEais)
oBJETo: aQUisiÇÃo dE caTETErEs GUia E diaGNÓsTico, cordas 
GUias E iNTrodUTorEs (ÓrTEsEs, PrÓTEsEs E MaTEriais EsPEciali-
Zados – oPME), Para aTENdEr À NEcEssidadE Por 90 dias No sErvi-
Ço dE HEModiNÂMica da fUNdaÇÃo PÚBlica EsTadUal HosPiTal dE 
clÍNicas GasPar viaNNa (fPEHcGv).
daTa dE raTificaÇÃo: 19/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iv, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dEsPEsa: 33.90.30
foNTE do rEcUrso: 0103/0269
oriGEM do rEcUrso: EsTadUal
coNTraTado:
NoME: HYBrida ProdUTos HosPiTalarEs lTda
ENdErEÇo: TravEssa BarÃo do TriUNfo Nº 3540 – Marco
BElÉM- Pará
cEP: 66.095-055
TElEfoNE: (91) 3257-5160 – 3257-5056
E-Mail: coTaÇÃo@HYBridaHosPialar.coM.Br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 855105
disPeNsa: 98/2022

valor: r$ 139.800,00 (cENTo E TriNTa E NovE Mil E oiTocENTos 
rEais)
oBJETo: aQUisiÇÃo dE caTETErEs GUia E diaGNÓsTico, cordas 
GUias E iNTrodUTorEs (ÓrTEsEs, PrÓTEsEs E MaTEriais EsPEciali-
Zados – oPME), Para aTENdEr À NEcEssidadE Por 90 dias No sErvi-
Ço dE HEModiNÂMica da fUNdaÇÃo PÚBlica EsTadUal HosPiTal dE 
clÍNicas GasPar viaNNa (fPEHcGv).
daTa dE raTificaÇÃo: 19/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iv, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dEsPEsa: 33.90.30
foNTE do rEcUrso: 0103/0269
oriGEM do rEcUrso: EsTadUal
coNTraTado:
NoME: Esc rEGo coMErcio dE MaTEriais HosPiTalarEs - EirEli
ENdErEÇo: Tv BENJaMiM coNsTaNT, N° 1793, sala 11, 21, 22 E 23.
BElÉM – Pará – cEP: 66.035-060
foNE: (91) – 3038-6828/ 3223-3477
E-Mail: ProlifE@ProlifEPa.coM.Br
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 855106

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 164/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 164/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 62/2022/fPEHcGv, Processo nº 2022/67177, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna, em 14/07/2022.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres Guia e diagnóstico (Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais - oPME), para atender a necessidade por 12 
(doze) meses no serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
EMPrEsa: HoMacc coMÉrcio dE MaTErial MÉdico HosPiTalar 
lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
07.797.579/0001-04, inscrição Estadual nº 78.073.004, com sede na rua 
Tirol, n° 308, 1° andar. freguesia-Jacarepaguá. rio de Janeiro-rJ, cEP: 
22750-009, email: licitacao@homacc.com.br.



diário oficial Nº 35.122   47Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

iteM descriÇÃo Marca QUaNti-
dade UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

06 cateter guia para angioplastia transluminal 
percutânea 7f Jl/fl 4,0 lEPU 30 UNd r$250,00 r$7.500,00

10 cateter guia para angioplastia transluminal 7f 
tipo vl ou cl ou EBU ou XB 3,0 lEPU 30 UNd r$221,00 r$6.630,00

11 cateter guia para angioplastia transluminal 7f 
vl ou cl ou EBU ou XB 3,5 lEPU 30 UNd r$221,00 r$6.630,00

12 cateter guia para angioplastia transluminal 7f 
tipo vl ou cl ou EBU ou XB 4,0 lEPU 30 UNd r$221,00 r$6.630,00

16 cateter diagnóstico 5f cobra 1, comprimento 
±65cm aPT 50 UNd r$75,00 r$3.750,00

17 cateter diagnóstico 5f simmons 1 aPT 20 UNd r$75,00 r$1.500,00

18 cateter diagnóstico 5f simmons 2 aPT 100 UNd r$75,00 r$7.500,00

valor ToTal: r$40.140,00

* o valor global estimado desta ata é r$40.140,00 (quarenta mil, cento e 
quarenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 855346
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 165/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 165/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 62/2022/fPEHcGv, Processo nº 2022/67177, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna, em 14/07/2022.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres Guia e diagnóstico (Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais - oPME), para atender a necessidade por 12 
(doze) meses no serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
EMPrEsa: HYBrida ProdUTos HosPiTalarEs lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 12.544.921/0001-02, inscrição 
Estadual nº 153119187, com sede na Travessa Barão do Triunfo, 3540, 
cEEP: 66095-055, BElÉM-Pa. email:licitacao@hybridahospitalar.com.br.
 

iteM descriÇÃo QUaNtidade UNid VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

15 cateter diagnóstico 4f vertebral, comprimento 100cm 200 UNd r$130,00 r$26.000,00
 valor GloBal: r$26.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$26.000,00 (vinte e seis mil reais)
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 855455
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 163/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 163/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 62/2022/fPEHcGv, Processo nº 2022/67177, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna, em 14/07/2022.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres Guia e diagnóstico (Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais - oPME), para atender a necessidade por 12 
(doze) meses no serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
EMPrEsa: BosToN sciENTific do Brasil lTda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.513.946/0001-14, inscrição 
Estadual nº 114.954.590.110, com sede na av. das Nações Unidas, 21476, 
Prédios P8 P9 E P10, vila almeida, cEP: 04.795-000, são Paulo-sP, email: 
Boston.licita@bsci.com.
 

iteM descriÇÃo Marca QUaNtidade UNid VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

02 cateter guia para angioplastia transluminal 
percutânea 6f Multipurpose BosToN 100 UNd r$243,00 r$24.300,00

valor ToTal: r$24.300,00

* o valor global estimado desta ata é r$24.300,00 (vinte e quatro mil e 
trezentos reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 855432
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 166/2022/FPeHcGV
ata de registro de Preços Nº 166/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 62/2022/fPEHcGv, Processo nº 2022/67177, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar vianna, em 14/07/2022.
oBJETo: aquisição eventual de cateteres Guia e diagnóstico (Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais - oPME), para atender a necessidade por 12 
(doze) meses no serviço de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar vianna (fPEHcGv).
EMPrEsa: Esc rEGo coMÉrcio dE MaTEriais HosPiTalarEs Ei-
rEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
09.617.159/0001-24, inscrição Estadual nº 15.274.063-5, com sede na 
Travessa Benjamim constant, 1793, Belém-Pa, cEP:, email: prolife@pro-
lifepa.com.br.

iteM descriÇÃo Marca QUaNtidade UNid VaLor
UNitÁrio

VaLor
totaL

19 cateter diagnóstico 5f vertebral, compri-
mento ±100cm TErUMo 300 UNd r$90,00 r$27.000,00

20 cateter diagnóstico 6f fl/Jl4,0 TErUMo 600 UNd r$80,00 r$48.000,00
valor ToTal: r$75.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 855470

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 187/2022-GP, de 20 de seteMBro de 2022.
o dirETor PrEsidENTE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos 
pelo inciso vii do artº. 19º do Estatuto social da cPH e decreto Governa-
mental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de julho de 
2022.
r E s o l v E
Exonerar a pedido o sr. PaBlo JolY cosTa do valE BEZErra do cargo de 
sUPErvisor ii da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – 
cPH, a contar do dia 20 de setembro de 2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 20 de setembro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
  diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 855481
Portaria Nº 186/2022-GP, de 20 de seteMBro de 2022.

o dirETor PrEsidENTE EM EXErcÍcio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos 
pelo inciso vii do artº. 19º do Estatuto social da cPH e decreto Governa-
mental publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de julho de 
2022.
r E s o l v E
Exonerar a pedido o sr. JaMEsoN da silva GoMEs do cargo de GErENTE 
dE PorTo da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, 
a contar do dia 15 de setembro de 2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 20 de setembro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
  diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 855450

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 04
coNtrato: 22/2018

valor: Permanece inalterado o valor contratual global de r$17.800,00 (de-
zessete mil e oitocentos reais).
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO 
dE viGÊNcia do contrato de nº 022/2018-cPH, que versa sobre a presta-
ção de serviços de auditoria contábil independente, para análise, avaliação 
e emissão de relatórios quadrimestrais para o conselho fiscal, bem como a 
emissão de parecer circunstanciado sobre as contas do exercício anual da 
companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH.
data de assinatura: 19/09/2021
vigência: 22/09/2022 a 21/09/2023.
funcional Programática:
Projeto atividade 26.122.1297.8338
Natureza da despesa 339035
fonte: 0101
cNPJ: 11.254.307/0001-35 aUdiMEc aUdiTorEs iNdEPENdENTEs s/s.
Endereço: Travessa avenida Governador agamenon Magalhães, n.º 2615, 
Empresarial Burle Marx, sala 1503, cEP: 50.050-590, Boa vista, município 
de recife, Estado de Pernambuco.
ordenador: HUGo PENNa HacHEM

Protocolo: 855462
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secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata ao coNtrato Nº 168/2022-sedaP
onde se lê:
cláUsUla TErcEira – da doTaÇÃo orÇaMENTária:
3.1. as despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta de dota-
ção orçamentária própria da sEdaP-Pa nos seguintes termos:
ação: 8705, Natureza da despesa: 335041 – fonte de recurso: 0135, fun-
cional Programática: 20.608.1491.8705.
Leia-se:
cláUsUla TErcEira – da doTaÇÃo orÇaMENTária:
3.1. as despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta de dota-
ção orçamentária própria da sEdaP-Pa nos seguintes termos:
ação: 8705, Natureza da despesa: 339039 – fonte de recurso: 0135, fun-
cional Programática: 20.608.1491.8705
data da assinatura: 20/09/2022
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 855141

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de FoMeNto N° 03/2022 - sedaP
concedente: secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca.
organização da sociedade civil: sindicato rural de Xinguara, cNPJ nº 
10.248.086/0001-68.
Endereço: avenida Gilson dantas, s/nº – Parque de Exposições orlando 
Quagliato, cEP 68.555-000 – Xinguara – Pa.
objeto: locação de área da fazendinha e de Estande para realização de 
capacitações aos produtores rurais de Xinguara e região, que serão desen-
volvidas pelo sindicato dos Trabalhadores rurais durante o período de 23 
de setembro a 23 de outubro do corrente ano.
data de assinatura: 20/09/2022
vigência: 21/09/2022 à 20/11/2022
valor Total da Parceria: r$ 440.000,00(quatrocentos e quarenta mil reais)
contrapartida da organização da sociedade civil: r$ 40.000,00(quarenta 
mil reais)
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8704/Natureza da despesa: 3390-
39 funcional Programática: 20.608.1491.8704/fontes de recursos: 0101
ordenador: JoÃo carlos lEÃo raMos

Protocolo: 855475

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

EXTraTo da(s) PorTaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENTE do iNsTiTUTo dE TErras do Pará-iTErPa, 
Nos aUTos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE TErras, EM QUE fiGUraM coMo iNTErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2014/231713 aNdrE lUiZ coElHo dE 
soUZa E aZEvEdo faZENda TrÊs Maria 594,0533 ha iPiXUNa do 

Pará 1646/2022

Belém (Pa), 20/09/2022
flávio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
  rEsPoNdENdo PEla PrEsidÊNcia
  PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 854981

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

EXTraTo da(s) PorTaria(s) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(s) PElo 
ilMo. sr. PrEsidENTE do iNsTiTUTo dE TErras do Pará-iTErPa, 
Nos aUTos dos ProcEssos dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNErosa 
(coMPra) dE TErras, EM QUE fiGUraM coMo iNTErEssados:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria
2022/144374 NEUro ZorTEa loTE JÚlia 24,9956 ha iGaraPÉ-aÇU 1652/2022

Belém (Pa), 20/09/2022
flávio ricardo alBUQUErQUE aZEvEdo
  rEsPoNdENdo PEla PrEsidÊNcia
  PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 855027

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1654/2022 de 20/09/2022
objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária
e reunião com os representantes da comunidade chico Mendes
 em santa izabel do Pará.
Período: 20 a 22/09/2022 (2,5) diárias
servidores:
-5558.9694-2- Tiago de lima ferreira (ouvidor)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass. administrativo)
-80845160/1-Everton cordeiro farias (Motorista)
-ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 855161
Portaria Nº 1653/2022 de 20/09/2022

objetivo: Para atender a ação de regularização fundiária
no município de são felix do Xingu, onde será realizado o
 trabalho de vistoria agrícola.
Período: 21 a 23/09/2022 (2,5) diárias
servidores:
-3169693/1- ronaldo Pereira Jardim (Téc. agrícola)
-ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo
  resp. p/ Presidência

Protocolo: 855065
Portaria Nº 1655/22 de 20/09/2022

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Portel/Pa
Periodo: 22 a 30/09/2022 (8,5) diárias
servidores:
-5931736/2-Helio de souza Moraes Junior-Tec.dEaf
-8084-5070/1-Karilene do socorro Quaresma de Queiroz Bittencourt-Tec.dEaf
-ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 855435
Portaria Nº 1656/22 de 20/09/2022

objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:santarém/Pa.
Periodo: 23/09 a 13/10/2022(20,5) diária
servidores:
-5721-1298/1-francimari colares de oliveira cruz-Técnico/dEaf
-5930-303/2-Emersom vinicius silva do Nascimento- Técnico/dEaf
-3168-751/1-Jarbas de souza furtado-assistente administrativo
-5938-875/2-leidiane ribeiro Medeiros- Técnico/dEaf
-5719-3374/-fabio conceição Neves Gomes-Motoerista
-ordenador:flavio ricardo albuquerque azevedo
respo0ndendo pela Presidência-Port.013/2019

Protocolo: 855515

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1651/2022
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 2022/1182293, datado de 19/09/2022.
  r E s o l v E:
aUToriZar o cancelamento das diárias, em nome dos servidores: Tiago 
de lima ferreira, ouvidor, renata Guizarde Queiroz de leão, ass. admi-
nistrativo e Everton cordeiro farias, Motorista, previsto na PorTaria Nº 
1621/2022 de 15/09/2022, publicado no doE nº 35.117 de 16/09/2022, 
para os municípios de santa Maria do Pará e santa izabel do Pará.
  Publique-se.
 flávio ricardo albuquerque azevedo
  resp. p/ Presidência
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 20 de 
setembro de 2022.

Protocolo: 855168
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..

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5819/2022 – adeParÁ, de 15 de seteMBro de 2022
a aGÊNcia dE dEfEsa aGroPEcUária do EsTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo o PaE 2022/1197210 e a certidão de Nascimento Nº 
066126 01 55 2022 1 00010 097 0005559 35, apresentada a esta GaGP.
coNsidEraNdo, o que determina o art. 72, inciso Xiii, e art. 77, inciso 
iv da lei nº 5.810/94. alterando a lei 9.348 de 18 de novembro de 2021.
rEsolvE:
coNcEdEr ao servidor WalEM alvEs fErrEira, matrícula nº 5829135/4, 
ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, lotado neste Órgão, 20 
(vinte) dias de licença Paternidade, no período de 14/09/22 a 03/10/22.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
MElissa MarTiNs BEZErra silva
Gerente de área de Gestão de Pessoas

tatiaNe ViaNNa da siLVa 
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 855479
.

errata
.

errata da Portaria de sUPriMeNto de FUNdo 3577/2022, pu-
blicada dia 10/06/2022
onde se lê: Elemento de despesa: 339030
Leia-se: Elemento de despesa: 33.90.33
ordenador: TaTiaNE viaNNa da silva.

Protocolo: 855122
.

coNtrato
.

coNtrato Nº 61/2022
disPENsa dE liciTaÇÃo N° 27/2022
ProcEsso N° 2021/581124
Projeto/atividade – 8238
Elemento da despesa – 339040
fonte - 0261
valor ToTal: r$ 2.785,00
viGÊNcia: 19/09/2022 à 18/09/2023
classificaÇÃo do oBJETo: aquisição de certificados Digitais e-CPF A3 
Token, e e-cNPJ a3 Token
JUsTificaTiva: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: lcErT cErTificado diGiTal, cNPJ nº 39.819.617/0001-79
ordENador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo

Protocolo: 855033
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5988/2022: BeNeFiciÁrio: 
JoElMa MariaNo da PaiXÃo; Matrícula: 572220066;função: 20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: re-
alizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, prestação de serviço de pessoa física e aquisição de material de 
consumo para suprir as necessidades da Ulsa de ourilândia do Norte.Ele-
mento de despesa / valor: 339030/36/39/47 / r$ 1.100,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 10Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: TaTiaNE viaNNa da silva

Protocolo: 855287
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 5968/2022: BeNeFiciÁrio: 
Eloisa do aMParo rodriGUEs do carMo; Matrícula: 54185747;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição 
de materiais diversos de consumo e serviços de pessoa jurídica, para aten-
der as necessidades da Gerência de Epidemiologia e Emergência agropecu-
ária.Elemento de despesa / valor: 339030/39 / r$2.500,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855002
.

diÁria
.

Portaria: 5986/2022 objetivo: reunião com a gerencia regional de 
Zé doca /Ma, para tratativas técnicas e administrativas.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: ZÉ 
doca /Ma servidor: 5861667/ JosiNo filHo GoMEs dos saNTos (GE-
rENTE rEGioNal) / 2,5 diárias /21/09/2022 a 23/09/2022. ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855270

Portaria: 5987/2022 objetivo: conduzir os servidores, que irão com o 
objetivo de notificar, intimar e ouvir os depoimentos e esclarecimentos das 
partes envolvida.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, BaiÃo, caMETá /Pa servidor: 5905890/ 
JosUÉ dos saNTos carvalHo (MoTorisTa) / 4,5 diárias / 19/09/2022 
a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855279
Portaria: 5985/2022 objetivo: dar apoio a veterinária dilza carmo na 
realização das atividades de entrega de notificações de resultado a secre-
taria municipal de saúde, ao proprietário dos animais, realizar vigilância 
epidemiológica, inspeção clínica e anamnese dos animais, caso seja neces-
sário realizar atividades de coleta de amostras e captura de morcegos no 
município de ruropolis. se faz necessário as diárias para o servidor lotado 
em rurópolis por tratar-se de uma comunidade em região ribeirinha as 
margens do rio Tapajós e as vias de acesso até a propriedade é de carro e 
em seguida de voadeira e por conta disso é necessário pernoitar na região.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rUrÓPolis/Pa 
destino: rUrÓPolis/Pa servidor: 54187034/ WaldEir alEXaNdrE TEi-
XEira da silva (TÉcNico EM aGroPEcUária) / 1,5 diária / 08/09/2022 
a 09/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855265
Portaria: 5989/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da carambola).fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: MoNTE 
doUrado/Pa servidor: 5869552/ flavio silva dE fiGUEirEdo (aGENTE 
dE dEfEsa aGroPEcUária) / 14,5 diárias / 23/09/2022 a 07/10/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855251
Portaria: 5984/2022 objetivo: Notificar, intimar e ouvir os depoimen-
to e esclarecimentos das partes envolvidas neste processo de sindicân-
cia. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa 
destino: aBaETETUBa, BaiÃo, caMETá /Pa servidor: 54187081/JorGE 
rEis MarQUEs JUNior (assisTENTE adMiNisTraTivo) / 4,5 diárias / 
19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855252
Portaria: 5983/2022 objetivo: Notificar, intimar e ouvir os depoimees-
clarecimentos das partes envolvidas neste processo de sindicancia.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
aBaETETUBa, BaiÃo, caMETá/Pa servidor: 55588406/ daNiElE corrEa 
cosTa (assisTENTE adMiNisTraTivo) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855242
Portaria: 5982/2022 objetivo: dar apoio nas ações administrativas do 
escritório, quanto a emissão de Guia de Trânsito animal e Educação sani-
tária dos Produtores rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: PalEsTiNa do Pará/Pa servidor: 55588418/ 
dioNE claYsE falcUNiEr MarTiNs (assisTENTE adMiNisTraTivo) / 
4,5 diárias / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 855236
Portaria: 5970/2022 objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MocaJUBa/Pa destino: ca-
METá, iGaraPÉ-Miri/Pa servidor: 54197827/ PaUlo JorGE valENTE al-
MEida (aGENTE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 2,5 diárias / 14/09/2022 
a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855165
Portaria: 5973/2022 objetivo: realizar coleta de grãos em empaco-
tadoras nos municípios de destino para análise e classificação no Posto 
de Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: alTaMira, BElTErra, MEdicilÂNdia, saNTarÉM, TUcUrUÍ, 
UrUará /Pa servidor: 00013102/ aroldo GoMEs NUNEs (classifica-
dor) / 8,5 diárias / 19/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855163
Portaria: 5978/2022 objetivo: dar apoio administrativo e logístico 
aos servidores Elielson Gomes Maia e rejane lopes fernandes de Me-
deiros, com o objetivo de realizar supervisão e inspeção em estabeleci-
mentos processadores de derivados de Polpa de fruta.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, 
caPaNEMa, PriMavEra, saliNÓPolis, saNTarÉM Novo/Pa servidor: 
54196694/ lENo rEGiNaldo rEis dE aNdradE (aUXiliar dE caMPo) / 
3,5 diárias /19/09/2022 a 22/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 855179
Portaria: 5975/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município de vito-
ria do Xingu. será realizado o levantamento em 16 propriedades rurais.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa des-
tino: viTÓria do XiNGU/Pa servidor: 54186960/PEdro PaUlo MaTos 
dE araUJo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias /26/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855176
Portaria: 5974/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município de Uruará. 
será realizado o levantamento em 12 propriedades rurais.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: UrUará/
Pa servidor: 54186960/PEdro PaUlo MaTos dE araUJo (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 4,5 diárias /19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855174
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Portaria: 5972/2022 objetivo: realizar coleta de grãos em empaco-
tadoras nos municípios de destino para análise e classificação no Posto 
de Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: alTaMira, BElTErra, MEdicilÂNdia, saNTarÉM, TUcUrUÍ, 
UrUará/Pa servidor: 0023027/ orivaldo raiMUNdo dE aZEvEdo Pi-
NHEiro (classificador) / 8,5 diárias / 19/09/2022 a 27/09/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855158
Portaria: 5971/2022 objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário 
em 25 propriedades rurais. será meia diária por dia.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem:doM ElisEU/Pa destino:  doM ElisEU/Pa 
servidor: 57232464/ivaNi do socorro BENiTo MalcHEr (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 2,5 diárias / 19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 
22/09/2022 e 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855150
Portaria: 5969/2022 objetivo: realizar palestras sobre a raiva dos Her-
bívoros em escolas rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: MaGalHÃEs BaraTa, MaracaNÃ, MaraPa-
NiM, PEiXE-Boi, sÃo JoÃo dE PiraBas/Pa servidor: 55588170/ adria-
NE Morais dE farias da lUZ  (MÉdico vETEriNário) / 5,5 diárias / 
26/09/2022 a 01/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855151
Portaria: 5981/2022 objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário 
em 25 unidades produtivas de soja. será meia diária por dia.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM ElisEU/Pa destino: doM 
ElisEU/Pa servidor: 45921/ dErGivaN da silva BarBosa/ (TÉcNi-
co aGrÍcola) / 2,5 diárias / 19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 
22/09/2022 e 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855191
Portaria: 5977/2022 objetivo: realizar supervisão e inspeção em es-
tabelecimentos processadores de derivados de Polpa de fruta.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BraGaNÇa, 
caPaNEMa, PriMavEra, saliNÓPolis, saNTarÉM Novo/Pa servidor: 
05114640/ EliElsoN GoMEs Maia (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 di-
árias / 19/09/2022 a 22/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855188
Portaria: 5980/2022 objetivo: Realizar fiscalização do comércio de 
agrotóxicos em 5 (cinco) revendas em Tomé açu, fiscalização do uso em 
propriedades produtoras de dendê, reunião com revendedores em Tai-
lândia, para dar início as tratativas para a construção de uma unidade de 
recebimento de Evs no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: BElÉM/Pa destino: coNcÓrdia do Pará, TailÂNdia, 
ToMÉ-aÇU/Pa servidor: 5868424/ lEoNidas ParrY dE casTro (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855187
Portaria: 5979/2022 objetivo: Realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e/ou mudas nos municípios são domingos do capim e castanhal, 
afim de garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a ras-
treabilidade e a qualidade destes insumos em território paraense.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: 
casTaNHal, sÃo doMiNGos do caPiM/Pa servidor: 54187029/ clEcio 
lEaNdro GoMEs dE MENdoNca (ENGENHEiro aGrÔNoMo) /3,5 diá-
rias / 19/09/2022 a 22/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855184
Portaria: 5976/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Murcha por fusarium foc r4T em bananeiras no município de Uruará. 
será realizado o levantamento em 12 propriedades rurais.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Brasil Novo/Pa destino: UrU-
ará/Pa servidor: 5897577/ PaUlo viTor NoGUEira (fiscal EsTadUal 
aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diárias / 19/09/2022 
a 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855183
Portaria: 5957/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e atu-
alização cadastral de propriedade na ilha de Mosqueiro.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MosQUEiro/Pa 
servidor: 54185766/ WaldEariNo PaZ do NasciMENTo/ (MÉdico vE-
TEriNário) / 0,5 diária / 22/09/2022 a 22/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855032
Portaria: 5956/2022 objetivo: Participar de reuniões com os secretários 
municipais de ensino referente ao projeto adEPará na escola.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BaiÃo, li-
MoEiro do aJUrU, oEiras do Pará/Pa servidor: rG 5906722/ KariNa 
cardoso NUNEs (GErENTE) / 3,5 diárias / 20/09/2022 a 23/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855028
Portaria: 5954/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante 
visita administrativa aos escritórios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Nova TiMBoTEUa, saNTarÉM 
Novo, sÃo JoÃo dE PiraBas/Pa servidor: 5909025/ JosE claUBio 
silva GalvÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855019

Portaria: 5955/2022 objetivo: realizar o cumprimento das metas de 
vigilância em propriedades de maior risco para Brucelose e todos os de-
mais programas sanitários como, PNEfa, PEsE, PEss E PcrH. a solicitação 
de diárias se faz necessária, pois as regiões as quais serão trabalhadas 
são regiões bastante distantes da sede do município, e de difícil acesso, 
tornando inviável o retorno à sede do município no mesmo dia, sendo 
necessário o pernoite do servidor na região até a finalização das bus-
cas dos inadimplentes nas regiões.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNas/Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 
54181050/ arliNEa Maria MoTa rodriGUEs (MÉdico vETEriNário) / 
4,5 diárias / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUassU MacEdo.

Protocolo: 855025
Portaria: 5967/2022 objetivo: Entregar material de expediente (papel a4 
e tonners) e material de higiene e limpeza nos municípios da regional de são 
Geraldo.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo GEral-
do do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia, PiÇarra, sÃo 
doMiNGos do araGUaia, sÃo JoÃo do araGUaia/Pa servidor: 6403722/ 
saNdra PErEira da silva / (GErENTE) / 4,5 diárias / 26/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 854999
Portaria: 5961/2022 objetivo: dar apoio em atividade de sacrifício e 
saneamento para AIE em propriedade no município. Justifica-se o destino 
ser no mesmo município de lotação, visto que a propriedade se encontra a 
uma distância de cerca de 95km da sede do município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/Pa destino: XiNGUara/Pa 
servidor: 57223367/ dEYvEsoN GoMEs dE BasTos / (aGENTE dE dEfE-
sa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 20/09/2022 a 21/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855054
Portaria: 5959/2022 objetivo: realizar vigilância ativa e atualização 
cadastral em 15 propriedades rurais com bovinos, ovinos, caprinos, equí-
deos e suínos consideradas de risco e escolha aleatória sob critérios dos 
programas sanitários nos municípios. será meia diária por dia.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: 
MaGalHÃEs BaraTa, MaracaNÃ, MaraPaNiM/Pa servidor: 54186897/ 
WilsoN roGErio rodriGUEs dos saNTos (MÉdico vETEriNário) 
/ 2,5 diárias /19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 22/09/2022 e 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855046
Portaria: 5958/2022 objetivo: realizar vistoria em estabelecimentos 
artesanais no município de curralinho, para cumprimento das metas do 
Planejamento Anual. Justificamos 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: 54196692/ sU-
MaYa EMilia MarTiNs PaUliNo / (MÉdico vETEriNário) / 5,5 diárias 
/ 15/09/2022 a 20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855039
Portaria: 5960/2022 objetivo: realizar abertura de cadastro, vigilância em 
propriedades rurais de maior risco e fiscalização em revendas atendimento 
aos demais programas cumprimento das Metas estabelecidas pelo MaPa 
e atendimento técnico na unidade no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa servi-
dor: 5869552/ flavio silva dE fiGUEirEdo (aGENTE dE dEfEsa aGro-
PEcUária) / 4,5 diárias / 12/09/2022 a 16/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855051
Portaria: 5966/2022 objetivo: dar apoio nas atividades de entrega de 
material de expediente (papel a4 e tonners) e material de higiene e lim-
peza nos municípios da regional de são Geraldo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: sÃo GEraldo do araGUaia/Pa desti-
no: BrEJo GraNdE do araGUaia, PiÇarra, sÃo doMiNGos do ara-
GUaia, sÃo JoÃo do araGUaia/Pa servidor: 5829259/ Mario aNToNio 
cosTa rocHa / (aGENTE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 4,5 diárias / 
26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855112
Portaria: 5965/2022 objetivo: realizar reuniões mensal com os servi-
dores nas unidades e sub unidade sob jurisdição desta Gerencia, realizar 
também entregas de matérias de expediente e equipamentos para os es-
critórios afim de realizar o melhor atendimento aos produtores rurais nas 
unidades nos municipios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: TUcUrUÍ/Pa destino: BrEU BraNco, GoiaNÉsia do Pará, 
JacUNdá, Novo rEParTiMENTo, PacaJá/Pa servidor: 5905042/ Edis-
lEY GoNÇalvEs dE MacEdo (GErENTE) / 4,5 diárias / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855100
Portaria: 5963/2022 objetivo: realizar vigilância ativa e atualização cadas-
tral em 15 propriedades rurais com bovinos, ovinos, caprinos, equídeos e suínos 
consideradas de risco e escolha aleatória sob critérios dos programas sanitários 
nos municípios. será meia diária por dia.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa destino: MaGalHÃEs BaraTa, MaracaNÃ, 
MaraPaNiM/Pa servidor: 57173463/ sidNEY rodriGUEs loBo (TÉcNico 
aGrÍcola) / 2,5 diárias / 19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 22/09/2022 
e 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855083
Portaria: 5962/2022 objetivo: Ministrar curso de agente vacinador no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: ParaGoMiNas/Pa servidor: 54185775/ adriaNo Marcos 
dE carvalHo vilar / (fiscal EsTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 14/09/2022 a 15/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855070
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Portaria: 5964/2022 objetivo: realizar Manutenção do veículo s10, 
Placa rNT3E52, da Ulsa de alenquer.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: alENQUEr/Pa destino: saNTarÉM/Pa servidor: 
54197928/ alTEMar PaiXao da silva (aGENTE fiscal dE dEfEsa 
aGroPEcUária E florEsTal) / 1,5 diária / 19/09/2022 a 20/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855097
Portaria: 5992/2022 objetivo: realizar atividade de saneamento de 
foco de anemia infecciosa equina no município. Justifica-se o destino ser o 
mesmo da lotação devido a anemia infecciosa Equina ser uma doença de 
notificação obrigatória ao serviço veterinário oficial segundo a Instrução 
Normativa nº 50/2013, de categoria 2, ou seja, doença que requer notifi-
cação imediata de qualquer caso suspeito.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: oUrilÂNdia 
do NorTE/Pa servidor: 54187183/ cicEro raMalHo dos saNTos 
/ (aGENTE dE dEfEsa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 29/08/2022 a 
30/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUassU MacEdo.

Protocolo: 855395
Portaria: 5991/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iGaraPÉ-aÇU/Pa 
destino: MoNTE doUrado/Pa servidor: 54187171/ fraNcisco rodri-
GUEs MoNTEiro (aUXiliar dE caMPo) / 14,5 diárias / 23/09/2022 a 
07/10/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855381
Portaria: 5990/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).fundamen-
to legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do Pará/Pa 
destino: MoNTE doUrado/Pa servidor: 54189283/ WaldEMar PadilHa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 diárias / 23/09/2022 a 07/10/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855374
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº0485/2022-12.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
d E s i G N a r, a contar de 03/10/2022 à 01/11/2022, o assistente 
de administração silvio TadEU QUEiroZ GoMEs da silva - Matrícula 
nº 3177246/1, para responder pela seção de serviços Gerais/coafi, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1123334).
rosival PossidÔNio do NasciMENTo-Presidente
Portaria Nº0504/2022-15.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
d E s i G N a r, a contar de 03/10/2022 a 01/11/2022, a empregada – 
sara crisTiNa JacÓ dE aZEvEdo carvalHo - Matrícula nº 57207257/1, 
para responder pela Chefia da Seção de Material e Patrimônio - SEMAP, em 
virtude do titular encontrar-se em gozo de férias. (PaE: 2022/1166283).
rosival PossidÔNio do NasciMENTo-Presidente
Portaria Nº0505/2022-15.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
i - c o N c E d E r, ao Extensionista rural i – EdiBErTo BarBosa dos 
saNTos – Matricula nº 55586014/1, suspensão do contrato de Trabalho, 
a contar de 12.10.2022 até 09.04.2023, 06(sEis) meses, de acordo com 
o artigo 42 e 43 do capítulo iv do regimento interno de Pessoal/riP. 
(PaE:2022/1019943).
ii - Esta decisão é de caráter revogável.
rosival PossidÔNio do NasciMENTo-Presidente
Portaria Nº0506/2022-15.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
coNsidEraNdo a necessidade de apurar fatos ocorridos em reunião de 
Gestão de trabalhos realizada no dia 31 de maio de 2022 no Escritório 
regional das ilhas.
c r i a r comissão de sindicância, composta pelos empregados ivaNE-
TE fErrEira alvEs loPEs-Matricula nº 55585632/1, Marcio da sil-
va crUZ frEiTas NaGaisHi - Matricula nº 57175835/1 e fraNcisco 
WElliNGToN BraZ dE olivEira JUNior-Matricula nº 5965873/1, para 
que sob a presidência do primeiro apurar rigorosamente os fatos acima 
descritos, no prazo de 30 (Trinta) dias, a contar da data da publicação 
desta Portaria, devendo a presente comissão ao final apresentar relatório 
circunstanciado e conclusivo a esta Presidência para adoção de medidas 
legais pertinentes, assegurando aos empregados envolvidos, os direitos à 
ampla defesa e ao contraditório.

rosiVaL PossidÔNio do NasciMeNto-
Presidente

Portaria Nº0508/2022-19.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rEsolvE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação ao Extensionista 
rural ii, Técnico em agropecuária– EdElsoN olivEira sTorcK - Matri-
cula nº 54196649/1.

i - r E v o G a r, os efeitos da Portaria de nº 0224/2022, que colocou à 
disposição da Prefeitura Municipal de Novo repartimento, sem Ônus para 
a EMaTEr - Pará, a contar de 03/10/2022.
ii – c o l o c a r, à disposição da Prefeitura Municipal de Novo reparti-
mento, com Ônus para a EMaTEr - Pará, conforme Termo de cooperação 
Técnica nº 13/2022, a contar de 03.10.2022 à 31.12.2022.
rosival PossidÔNio do NasciMENTo-Presidente

Protocolo: 855438
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria de licença prêmio-0184/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extenionista rural ll – rYaN aNdErsoN PiNHEiro car-
NEiro - Matrícula nº 57210192/1, 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: 09/12/2013 à 08/12/2018, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/991306).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0183/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extenionista rural l – PEdro aParÍcio TorrEs dE 
soUZa - Matrícula nº 3179435/1, 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: 01/09/2012 à 31/08/2017, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/968051).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0182/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extenionista rural l – fraNcisco lorENs dE soUZa 
cHavEs - Matrícula nº 3175740/1, 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 (2º e 3º) mês 
relativo ao Quinquênio: 04/12/2014 à 03/12/2019, que serão gozados no 
período de 03/10/2022 a 01/12/2022. (PaE: 2022/968415).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0181/22-01/09/2022
c o N c E d E r a Extenionista rural l – Maria da GraÇa loUrEiro do 
aMaral - Matrícula nº 3178030/1, 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: 22/08/2015 à 24/02/2022, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/980754).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora

Protocolo: 855190
Portaria de licença prêmio-0180/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extenionista rural l – Mário lUiZ MoNTEiro - Matrícula 
nº 3172872/1, 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: 
01/08/2013 à 31/07/2018, que será gozado no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022. (PaE: 2022/959104).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Portaria de licença prêmio-0179/22-01/09/2022
c o N c E d E r a Extenionista rural ll – daNiElE fEiTosa da rocHa - 
Matrícula nº 57211774/1, 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: 17/12/2008 à 16/12/2013, que será gozado no período de 
13/10/2022 a 11/11/2022. (PaE: 2022/962073).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Portaria de licença prêmio-0178/22-01/09/2022
c o N c E d E r a auxiliar de administração – GiZEla carla raiol 
fUrTado draGo - Matrícula nº 57175852/1, 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: 07/12/2011 à 06/12/2016, que será gozado 
no período de 13/10/2022 a 11/11/2022. (PaE: 2022/844480).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Portaria de licença prêmio-0177/22-01/09/2022
c o N c E d E r o auxiliar de administração – WaldEMir cosTa PiNHEiro 
- Matrícula nº 3170985/1, 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: 12/09/2010 à 11/09/2015, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/910261).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Portaria de licença prêmio-0176/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l – sErvio THUlio do EsPiriTo 
saNTo cHavEs - Matrícula nº 54180621/2, nos termos do regimento in-
terno de Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/
EMaTEr-Pará, de 12.12.2012, 60(sessenta) dias de licença Prêmio (2º 
e 3º) mês relativo ao Quinquênio: 31/05/2011 à 30/05/2016, que serão 
gozados no período de 03/10/2022 a 01/12/2022. (PaE: 2022/906283).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Protocolo: 855221
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Portaria de licença prêmio-0197/2022-20/09/22
c o N c E d E r o Técnico em Planejamento – raiMUNdo NoNaTo BoTE-
lHo da cosTa- Matrícula nº 3173500/1, nos termos do regimento inter-
no 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: 14/08/2010 à 13/08/2015, que será gozado no 
período de 03/10/2022 a 01/11/2022.

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Protocolo: 855286
Portaria de licença prêmio-0188/22-01/09/2022
c o N c E d E r o auxiliar de administração – fErNaNdo aUGUsTo 
GoNÇalvEs Barros - Matrícula nº 3178072/1, 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 
(2º e 3º) mês relativo ao Quinquênio: 01/07/2010 à 30/06/2015, que será 
gozado no período de 03/10/2022 a 01/12/2022. (PaE: 2022/1014924).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Portaria de licença prêmio-0187/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l – arY dJalMa rocHa caldas 
- Matrícula nº 5656915/1, 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: 01/07/2014 à 30/06/2019, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/997866).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Portaria de licença prêmio-0186/22-01/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l – aNToNio aUGUsTo rodriGUEs 
dos saNTos - Matrícula nº 3175480/1, nos termos do regimento inter-
no 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: 01/09/2011 à 08/02/2017, que será gozado no 
período de 03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/990178).
alEssaNdra dE cássia silva da silva-coordenadora
Portaria de licença prêmio-0185/22-01/09/2022
c o N c E d E r a auxiliar de administração – MirTEs sUElY saNTos 
PErEira - Matrícula nº 7009828/1, 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: 01/09/2012 à 31/08/2017, que será gozado no período de 
03/10/2022 a 01/11/2022. (PaE: 2022/991093).

aLessaNdra de cÁssia siLVa da siLVa
coordenadora

Protocolo: 855113
.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 028/2022:BeNeFiciÁrio: MaXiMiaNo JosÉ 
cosTa dE BriTo; Mat: 5035910; função: Extensionista rural ii; Pro-
GraMa: 1491;ProJETo-aTividadE: 8711; foNTE: 0101006357; oBJETi-
vo: Participar do vii fEsTival iNTErNacioNal do cHocolaTE E cacaU 
E flor Pará no centro de convenções - HaNGar Pará -  nos dias 22, 23 
e 24 de setembro de 2022, acompanhando os produtores da comunidade 
itaqui – castanhal; destino: Belém-Pa; Nº de diária: 2,0 diárias. Período: 
22 a 24 de setembro de 2022. ordENador dE dEsPEsas:ricardo sil-
va frEirE. (PaE 2022/1210250).

Protocolo: 855062
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2234 /2022 - GaB/seMas.
o secretária de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições, conferidas em lei;
coNsidEraNdo a Portaria aGE nº 086, de 11 de dezembro de 2000, que 
criou a função de agente Público de controle – aPc;
coNsidEraNdo o teor do Memorando n° 100/2022/Nci-sEMas.
rEsolvE:
i – revogar a PorTaria Nº. 0027/2022-GaB/sEMas, publicada no doE 
nº 34.838 do dia 20/01/2022, que designou os ex-servidores rosália 
da PENHa rodriGUEs MaUÉs e rUi silva dE alMEida, para desempe-
nharem a função de agente Público de controle – aPc desta secretaria, a 
contar de 01/08/2022.
ii - determinar à coordenadoria de Gestão de Pessoal – cGP, que através 
do setor competente tome as devidas providências ao fiel cumprimento do 
presente ato.
Belém,14 de setembro de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
JosÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
secretário de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade

Protocolo: 855103

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1.548/2009-GaB/seMa de 16/07/2009, 
PUBLicada No doe Nº 31.468 de 24/07/2009.
onde se lê: “(...) Triênio referente: 02.01.2007 a 01.01.2009 (...)”
Leia-se: “(...) Triênio referente: 02.01.2006 a 01.01.2009 (...)”
errata da Portaria Nº 3.661/2010-GaB/seMa de 25/11/2010, 
PUBLicada No doe Nº 31.804 de 03/12/2010.
onde se lê: “(...) triênio de 02/01/2007 a 01/01/2010 (...)”
Leia-se: “(...) triênio de 02/01/2006 a 01/01/2009 (...)”

Protocolo: 854973

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 063/2022 - seMas/Pa
ata de registro de Preços 025/2021 - UfoPa
Pregão Eletrônico 011/2021 - UfoPa
Processo PaE 2022/713647
objeto: aquisição de 50 (cinquenta) computadores completos – Precision 
3650 Tower – dell, item 03 da ata, para atender as demandas da sEMas
valor Total: r$ 702.500,00
vigência: 16/09/2022 a 17/09/2023
assinatura: 16/09/2022
orçamento: 1) Unidade 27101; Gestão 00001; PTrEs 278238; fonte 
0306005952; Elemento 449052; P i 4120008238E.
2) Unidade 27102; Gestão 00001; PTrEs 278238; fonte 0116; Elemento 
449052; P i 4120008238E.
contratado: PriNT solUcao EM TEcNoloGia lTda (cNPJ 
15.549.061/0001-80)
Endereço: rua Maranhão, nº 575, salas 501, 502, 503 e 504, Bairro Praia 
da costa, cEP 29.101-340, fone (27) 3063-6663, print@printsolucao.com.
br, vila velha/Es
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 855436

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 02/2022 – seMas/Pa
coNTraTo: 096/2021
ProrroGaÇÃo dE viGÊNcia
ProcEsso N° 2021/441621-sEMas/Pa
Justificativa: A prorrogação do prazo de vigência do contrato 096/2021 por 
mais 12 (doze) meses.
vigência: 19/09/2022 a 19/09/2023
assinatura: 19/09/2022
contratado: EB cardoso EirEli (cNPJ/Mf nº 34.849.836/0001-87)
Endereço: residencial Nova Marambaia, rua WE 4 n° 386/B GlEBa-1, Bair-
ro: Nova Marambaia, cEP: 66.623-284, Telefone: 3243-3670/ 3231-2144
e-mail: ebcardosoeireli@gmail.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, secretário de Estado de 
Meio ambiente e sustentabilidade.

Protocolo: 855101

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2285/2022 - GaB/seMas 19 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Conduzir veículo oficial no transporte de servidores do ITERPA 
para a participação na Oficina Regional do Plano Estadual de Bioeconomia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 18/09 a 21/09/2022 – 03 e ½ diárias.
servidora:
- 5883997/2 - aNToNio araNHa NETo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 854878
Portaria Nº 2221/2022 - GaB/seMas 15 de seteMBro de 2022.
objetivo: subsidiar emissão de parecer e nota técnica de processos de 
licenciamento ambiental.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: castanhal/Pa.
Período: 27/09/2022 – ½ diária.
servidores:
- 5954978/1 - NaTália dE farias silva - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5951679/1 - ciNTHYa KarEN assUNcao do rosario dUarTE - (Téc-
nico em Gestão de Meio ambiente)
- 5955132/1 - lUaN liMa coElHo olivEira - (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: 853837
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Portaria Nº 2011/2022 - GaB/seMas 31 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação no curso “comunicação 360º: aperfeiçoamento de 
comunicadores e Porta-vozes”
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Natal/rN
Período: 26/09 a 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
servidor:
-5920655/4 - iaGo loBÃo dos aNJos - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 846984
Portaria Nº 2080/2022 - GaB/seMas 06 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Dar apoio a ação de fiscalização ambiental, Integrada com Ór-
gãos da segurança Pública em combate ao desmatamento na operação 
oUTsidErs ii, no município sÃo fÉliX do XiNGU (aPa - TriUNfo do 
XiNGU).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Marabá/Pa e são félix do Xingu/Pa.
Período: 27/08 à 11/09/2022 – 15 e ½ diárias.
servidores:
– 6401977/ 1 – NEYroN soUsa dos saNTos - (sdPM)
– 5579333/ 1 – Edir carlos riBEiro QUarEsMa - (2º sGT PM)
– 5427827/ 1 – MaX soarEs dE casTro - (1º sGT BM)
– 57198333/ 1 – GilMar MENdEs cavalcaNTE - (MaJor PM)
– 5817838/ 1 – aldEMi JosÉ dE soUZa carNEiro JÚNior - (TEN. cEl. PM)
ordENador: lilia Marcia raMos rEis / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 849331
.

oUtras MatÉrias
.

Notificação N°.: 113073/CONJUR/2019 Á
JosÉ Edvaldo MaciEl da silva
End: rod. Pa 150, KM 200, sN°, Bairro: ZoNa rUral
cEP: 68.639-000 – Goianésia do Pará - Pa
Notificamos V.Sª. que, conforme decisão exarada nos autos do Proces-
so administrativo 3069/2015, a secretaria de Estado de Meio ambiente e 
sustentabilidade – sEMas, através de seu titular, julgou procedente o auto 
de infração nº 2757/2015 em face de JosE Edvaldo MaciEl da silva, 
em virtude do desrespeito aos ditames legais do inciso i e vi do artigo 
118 da lei Estadual nº 5.887/1995, aplicando-lhe a penalidade de MUlTa 
siMPlEs no valor de 40.000 UPf’s, cujo recolhimento deverá ser procedido 
no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da ciência de sua imposição, 
de acordo com o previsto nos arts. 115; 119, ii; 120, ii; 122, ii , todos da 
lei instituidora da Política Estadual do Meio ambiente.
Esclarecemos que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5(cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10(dez) dias, contados do recebimento 
desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1%(um por cento) 
ao dia, calculado cumulativamente sobre o valor do débito e sua imediata 
inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo com o disposto 
nos artigos 142 e 144 §1º, respectivamente, da lei Estadual nº 5887/95.
ademais, poderá ser feito o pedido de parcelamento da multa imposta nos 
prazo máximo de até 5(cinco) dias, contados da ciência desta notificação, 
de acordo com o disposto nos artigos 3º, iii e 4º do decreto nº 1.177/08.
com efeito, informamos a v.sa. poderá recorrer da decisão no prazo máxi-
mo de 10(dez) dias, contados do recebimento deste instrumento, confor-
me dispõe o art. 143 do referido diploma legal.
Notificação N°.: 130400/CONJUR/2020 Á
E d TraNsPorTEs iNdUsTria E EXPorTaÇÃo dE MadEira lTda - ME
End: rod. Pa 150, KM 2,1 sN°-loTEs 12, 14 e 16 – coNdoMiNio dE 
dEsENvolviMENTo iNdUsTrial
cEP: 68.450-000 MoJU - Pa
Pelo presente instrumento, fica E D. TRANSPORTE INDÚSTRIA E EXPORTA-
ÇÃo dE MadEiras lTda, portador do cNPJ Nº 02.409.770/0001-18, noti-
ficado, de acordo com o que consta nos autos do Processo Administrativo 
nº 9849/2015, no qual foi lavrado o auto de infração Nº 7001/07394/2015 
- GEflor, em razão de transportar irregularmente o volume de 40 m³ de 
madeira serrada da espécie Piquiá, na classificação viga, caibrinho e ripa, 
sem a devida licença do órgão ambiental competente, uma vez que houve 
adulteração das guias florestais, invalidando as mesmas, no qual a Se-
cretária de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade, em consonância 
com o Parecer Jurídico n° 14823/coNJUr/GaBsEc/2016, nos termos que 
dispõe o art. 47, §1° do decreto federal n° 6.514/2008, e art. 2º e 3º da 
lei federal n° 9.605/1998, enquadrando-se no art. 118, inciso i e vi da lei 
Estadual n° 5.887/1995 e em consonância com o art. 70 da lei 9.605/98, 
aplicou a penalidade de MUlTa siMPlEs, no valor de 7.501 UPf’s, cujo 
recolhimento deverá ser providenciado no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
contados a partir dos 10 (dez) dias subsequentes a publicação do presente 
ato, nos termos do art. 138, §3°, da lei 5.887/95, de acordo com o previsto 
nos arts. 115; 119, ii; 120, ii; 122, ii, todos da lei Estadual nº 5.887/95.
informamos, que a respeito do veículo apreendido, c.TraTor M.BENZ/
aor 2540 s, Placa JPW9790, semi reboque, placa 9788 e jpw9789, foi 
aplicado os ditames do art.124 da lei 5887/95, devendo ser retirado o 
gravame que incide sobre o referido bem e que o mesmo seja devolvido ao 
proprietário somente após a comprovação da propriedade dos bens e do 
pagamento da multa supramencionada.
Esclarecendo que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e a 
não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir dos 10 

(dez) dias subsequentes a publicação do presente ato, nos termos do art. 
138, §3°, da lei 5.887/95, importará no acréscimo moratório de 1% (um 
por cento) ao dia, calculando cumulativamente sobre o valor do debito e 
sua imediata inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo 
com o disposto nos artigos 142, Parágrafo único e 144, §1°, respectiva-
mente, da lei Estadual n° 5.887/95. ademais, poderá ser feito o pedido 
de parcelamento da multa imposta no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, 
contados do mesmo prazo referenciado, de acordo com o disposto nos 
artigos 3°, ii e 4° do decreto n° 1.177/08.
o autuado poderá oferecer recurso ao conselho Estadual de Meio ambien-
te, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento ao 
disposto no art. 143 da lei Estadual nº 5.887/95.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1º, inciso iii e § 3º da 
Lei Estadual nº 5.887/95, não cabendo nova notificação.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 18154/2011
NoME do iNfraTor: EMPrEENdiMENTo E coNsTrUÇÕEs do laGo lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 66, da lei Estadual N° 
5.887/1995, em consonância com o art. 93, da lei Estadual N° 5.887/1995.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEiTo o auto de infração nº 
3856/2011/GEfaU, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1°, e do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o 
auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, obser-
vando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 15098/2012
NoME do iNfraTor: El sHadaY coMErcio dE coMBUsTivEis lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 93, da lei Estadual N° 
5.887/1995 e art. 2° da resolução coNaMa 237, em consonância com o 
art. 66, do decreto federal N° 6.514/2008.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEiTo o auto de infração 
nº 1934/2012/GEMaM, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1° e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 21115/2011
NoME do iNfraTor: JosEfraN da silva alMEida – faZENda Maria 
vicToria
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 53, do decreto federal N° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal N° 9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilida-
de - sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEiTo o auto de infração 
nº 3627/2011/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do §2°, e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 31098/2011
NoME do iNfraTor: faZENda filiPiNi
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 43, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, tornou sEM EfEiTo o auto de infração nº 
3452/2011/GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente e quin-
quenal, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que 
tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquiva-
do, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 27458/2016
NoME do iNfraTor: raiMUNda cElEsTiNa alvEs
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3722/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 33825/2016
NoME do iNfraTor: lUiZ da crUZ dE olivEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 53, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3852/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
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eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 33829/2016
NoME do iNfraTor: lUiZ da crUZ dE olivEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 53, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3854/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 33827/2016
NoME do iNfraTor: lUiZ da crUZ dE olivEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3853/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 28946/2016
NoME do iNfraTor: carlos alBErTo c. dE araÚJo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4º, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998, c/c art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 8882/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 30130/2016
NoME do iNfraTor: EdiNEi florENÇa da silva
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4º, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998, c/c art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 8875/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 29080/2016
NoME do iNfraTor: JoÃo BaTisTa PErEira
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4º, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, §1º, da lei federal nº 9.605/1998, art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 8325/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 34136/2016
NoME do iNfraTor: faZENda fidElidadE
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 53, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3860/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 34433/2016
NoME do iNfraTor: fraNcisca vErÃo saNTos
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 53, do decreto federal n° 

6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3859/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 19788/2016
NoME do iNfraTor: aNTÔNio fErrEira
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3723/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 12509/2016
NoME do iNfraTor: EMÍlio carlos NoGUEira BaTaGiN
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4º, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, §1º, da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3489/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 34440/2016
NoME do iNfraTor: Maria ZUlEidE araUJo da silva
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 53, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3821/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 34535/2016
NoME do iNfraTor: lUaN silva BoTElHo
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3849/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 29091/2016
NoME do iNfraTor: JoÃo doNiZETE dias
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4º, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, §1º, da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 8738/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 38512/2015
NoME do iNfraTor: cUNHa aGroPEcUaria lTda – fEZENda cUNHa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3293/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
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21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
ProcEsso: 13197/2016
NoME do iNfraTor: diviNo MoNTE MorEa
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
disPosiTivos lEGais iNfriNGidos: art. 50, do decreto federal n° 
6.514/2008, c/c art. 225, §4º, da constituição federal de 1988, em con-
sonância com o art. 70, §1º, da lei federal nº 9.605/1998 e art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- sEMas, através de seu titular, aNUloU o auto de infração nº 3481/2016/
GEflor, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 
21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos. ademais, TorNoU sEM EfEiTo o instrumento 
de Embargo imposto a área, em razão da incidência da prescrição intercor-
rente, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.

Protocolo: 855133
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº. 695 de 19 de setembro de 2022
coNsidEraNdo o processo nº. 2022/603942;
rEsolvE:
art.1º – formalizar a concessão ao servidor audren Pereira de almeida, 
matrícula nº 57232500, ocupante do cargo de Motorista, 60 (sessenta) 
dias de licença Prêmio, no período de 17/05/2022 a 15/07/2022, referente 
ao triênio de 01/09/2013 a 31/08/2016, conforme art.72, inciso Xi, art.77, 
inciso iX, art.98, art.99, inciso i, alínea a e o art.100, da lei Estadual nº. 
5.810, de 24.01.1994.

FerNaNda caridade Ferreira da GaMa
PrEsidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 855045

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁrias
ErraTa da PorTaria Nº 679 dE 12/09/2022, PUBlicada No doE Nº 
35.121 No dia 20/09/2022, ProTocolo Nº 854544.
oNde se LÊ: servidor, Mônica Nazaré rodriguês furtado da costa, 
matrícula nº 55208685, ocupante do cargo de Gerente.
Leia-se:  servidor, Mônica Nazaré rodriguês furtado da costa, matrícula 
nº 55208685, ocupante do cargo de Gerente e ana cláudia aranha Moreira 
costa, matrícula nº 57175426, ocupante do cargo de auxiliar operacional.

FerNaNda caridade Ferreira da GaMa
PrEsidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 855018
.

diÁria
.

Portaria nº. 696 de 12 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de santarém e itaituba-Pa, de 21 a 30/09/2022:

servidor objetivo

Gil Mendes sales, matrícula nº 57204719, ocupante 
do cargo de assessor.

Realizar visita técnica de monitoramento das concessões florestais 
– UMf3 amazônia florestal.Jefferson Moreira Espirito Santo, matrícula nº 

57233266, ocupante do cargo de Gerente.
i
i - conceder 9,5 (nove e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1182279 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: 855117

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº. 694 de 19 de setembro de 2022
coNsidEraNdo o decreto Estadual 1.462 de 12 de abril de 2021, publica-
do no Diário Oficial nº. 34.550, de 13 de abril de 2021;
coNsidEraNdo a solicitação apresentada no PaE n° 2022/1161217;
rEsolvE:
art. 1º – formalizar a alteração de férias do servidor felipe silveira Bra-
zão e silva, matrícula nº 57227073, referente ao período aquisitivo de 
10/10/2020 a 09/10/2021, publicado no doE nº 34.753 de 29/10/2021. 
com a alteração, passará a ser gozada no período de 12/09/2022 a 
26/09/2022 (15 dias).

FerNaNda caridade Ferreira da GaMa
PrEsidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 855043

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N.º 05/2022
Fica Inexigível a licitação vinculada à despesa abaixo especificada, com 
fundamento no art.25, da lei 8.666/93.
ProcEssos Nº: 2022/1129323 e 2022/1130712.
oBJETo: acurso Execução orçamentária financeira e contábil de forma 
integrada na administração Pública.
coNTraTada: EMPrEsa coNsUlTrE – coNsUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda; cNPJ: 36.003.671/0001-53.
ENdErEÇo: av. champagnat, 645, Ed. Palmares, 3º andar – centro – cEP. 
29.100-011 – vila velha, Espírito santo.
valor: r$: 10.773,00 (dez mil setecentos e setenta e três reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrEs - 798887; fonte de recurso - 0101; 
Elemento de despesa - 33.90.39.
Belém, 20 de setembro de 2022. 
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
Presidente em exercicío do idEflor-Bio
raTificaÇÃo do TErMo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo
raTificaÇÃo do TErMo dE iNEXiGiBilidadE N.º 05/2022
Nos termos do art. 25 da lei 8.666/93.
data: 19/09/2022 - PaE N.º 2022/1129323 e 2022/1130712.
objeto: curso Execução orçamentária financeira e contábil de forma 
integrada na administração Pública.
coNTraTada: EMPrEsa coNsUlTrE – coNsUlToria E TrEiNaMENTo 
lTda; cNPJ: 36.003.671/0001-53.
Presidente em exercício do idEflor-Bio: fErNaNda caridadE fErrEira 
da GaMa.

Protocolo: 855534

..

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 98/2022 - GaB.sec/seGUP.
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.
o secretário de Estado de segurança Pública e defesa social, Uala-
ME fialHo MacHado, no uso de suas atribuições legais;
coNsidEraNdo: a aquisição de computadores tipo desktop para miti-
gar as dificuldades operacionais no campo da logística das instituições be-
neficiárias do Projeto de Modernização da Gestão Logística para as Institui-
ções de segurança dos Estados e do distrito federal - ProloG, que pre-
vê a doação às instituições de segurança pública vinculadas a esta secre-
taria de Estado de segurança Pública e defesa social o quantitativo de 
45 (quarenta e cinco) unidades;
coNsidEraNdo: as orientações encaminhadas pela sENasP através 
do ofício nº 8578/2022/GaB-sENasP/MJ para a designação de comis-
são de recebimento de Material;
rEsolvE: art. 1º designar os servidores abaixo relacionados com o es-
copo de fiscalizar, conferir e receber provisoriamente os bens adquiridos 
pelo Ministério da Justiça e segurança Pública, e que posteriormente se-
rão doados a esta secretaria de Estado:
Presidente:
Nome: alba almeida de oliveira cPf: 100.714.402-59
Membro:
Nome: Hermínio Guilherme Marques calvinho (suplente) cPf: 352.809.212-20
Membro:
Nome: João igo costa Peck cPf: 886.458.782-91
Membro:
Nome: caroline de almeida Martins cPf: 803.227.192-91
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.

UaLaMe FiaLHo MacHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 855164
Portaria Nº 038/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de segu-
rança Pública - fisP, designada através da Portaria nº 1.015/2022-ccG, 
de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e rEsolU-
ÇÃo nº 002/2022-fisP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 35.068 em 
04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
coNsidEraNdo: ProcEsso nº 2022/525449, referente a aTa dE rE-
GisTro dE PrEÇos nº 001/2022-sEcid da coNcorrÊNcia nº 026/2021 
- CSL/SECID/MA, que gerou o CONTRATO nº 24/2022 - FISP, firmado en-
tre este fUNdo dE iNvEsTiMENTo dE sEGUraNÇa PÚBlica - fisP e a 
empresa QUaliTEcH ENGENHaria lTda., para contratação de empresa 
de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de logradouros públicos em todas as unidades da Polícia civil do 
Estado do Pará, excluindo-se aquelas pertencentes à região metropolitana 
de Belkém/Pa, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos 
e mão de obra, com a finalidade de atender as necessidades da PolÍcia 
civil do EsTado do Pará;
coNsidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-sEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
coNsidEraNdo: os termos da PorTaria 026/2022 - fisP de 11/08/2022;
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rEsolvE:
art. 1º - sUBsTiTUir a servidora Karina rodrigues Benetti, pelo servi-
dor PaUlo MaTHEUs dE olivEira rodriGUEs - assistente administrati-
vo, da PorTaria 026/2022, que dEsiGNa servidores para atuarem como 
fiscais do contrato supramencionado, junto a PolÍcia civil do EsTado 
do Pará, visando ao efetivo cumprimento das disposições contratuais, 
permanecendo as demais designações, inalteradas;
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fisP, rElaTÓrio 
circUNsTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes 
do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as me-
didas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 
8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.

reNata GUrGeL saNtos BorGes
delegada de Polícia civil

diretora e ordenadora de despesa do fisP
Protocolo: 855437

Portaria Nº 037/2022 – FisP
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de segu-
rança Pública - fisP, designada através da Portaria nº 1.015/2022-ccG, 
de 02.08.2022, publicada no doE nº 35.066 em 03.08.2022 e rEsolU-
ÇÃo nº 002/2022-fisP, de 03.08.2022, publicada no doE nº 35.068 em 
04.08.2022, no uso de suas atribuições legais e,
 coNsidEraNdo: o Procedimento licitatório 037/2021, concorrência para 
registro de Preços nº 001/2021 em adEsÃo À aTa dE rEGisTro dE PrE-
ÇOS nº 27/2021, do FISP, que gerou o CONTRATO 32/2022-FISP, firmado 
entre este fUNdo dE iNvEsTiMENTo dE sEGUraNÇa PÚBlica - fisP e 
a empresa rT aMBiENTal EirEli EPP, para prestação de serviços de re-
formas de edificações e manutenção predial em regime de empreitadas 
por preço unitário, conforme especificações técnicas que acompanham o 
EdiTal 013/2021;
coNsidEraNdo: a previsão legal contida no art, 67, § 1º e 2º da lei 
nº 8.666/93, o teor do decreto Estadual nº 870/2013 e, ainda a Portaria 
conjunta nº 658/2014-sEad/aGE, disponível na homepage da aGE e que 
versa acerca do Manual de Gestão e fiscalização de contratos;
rEsolvE:
art. 1º - designar os servidores: MarcEl alMEida dE olivEira - Mf: 
54180452/2 e dorival MaGalHÃEs dE soUZa - Mf: 56154, para em 
comissão, como Presidente e membro, respectivamente, atuarem como 
fiscais do coNTraTo supramencionado, visando ao efetivo cumprimento 
das disposições contratuais.
Art. 2º - Requerer ao fiscal que encaminhe a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Fa-
tura(s) devidamente atestada(s), acompanhada(s) dos comprovantes de 
realização da despesa conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço 
prestado (Boletim de Medição, Termo de recebimento de Material com o 
devido registro fotográfico dos bens, dentre outros), recibo e documentos 
de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fisP, rElaTÓrio 
circUNsTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, antes 
do término da vigência contratual, a fim de que sejam adotadas as me-
didas competentes, ressalvadas as atribuições ao art. 67, § 1º da lei nº 
8.666/93.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022
rENaTa GUrGEl saNTos BorGEs
delegada de Polícia civil
diretora e ordenadora de despesa do fisP

Protocolo: 855430

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇo Nº 03/2022-seGUP/Pa
a secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social, por intermé-
dio do fundo de investimento em segurança Pública – fisP, comunica que 
realizará licitação na Modalidade ToMada dE PrEÇo, na forma PrEsEN-
cial, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo 
GloBal.

oBJETo: contratação de empresa especializada em serviços de 
obra para coNTiNUaÇÃo da oBra dE coNsTrUÇÃo da dElEGacia dE 
PolÍcia dE MUaNá- Pa. conforme especificações constantes no Termo de 
referência, anexo i do edital.
daTa da aBErTUra: 07/10/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:30 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo : auditório PlENário coNsEP, av. arcipreste Manoel Teodo-
ro,305 – sEGUP/Pa
oBs: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.
compraspara.pa.gov.br ,outras informações e envio de projetos comple-
mentares a comunicação será via correio eletrônico cplfisp@gmail.com .
Belém (Pa), 20 de setembro de 2022.

carLos JosÉ da siLVa
cPl/fisP/sEGUP

Protocolo: 855289

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1684/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP
ProcEsso: 2022/1164978
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e portaria
nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): saNTarÉM/Pa
PErÍodo: 01.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErvidor (Es): TEN PM sUZaNE PaTricia GoMEs da silva, 
Mf: 57198715-4
QUaNTidadE dE diárias: ½ (meia)
sErvidor (Es): roNaldo HENriQUE MoraEs BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1685/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP
ProcEsso: 2022/1164981
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria 
nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 07.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação
sErvidor (Es): MaJ BM Esdras PErEira lEMos, Mf: 57174093
QUaNTidadE dE diárias: ½ (meia)
sErvidor (Es): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1686/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP
ProcEsso: 2022/1180321
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): saNTarÉM/Pa
PErÍodo: 14 à 21.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
sErvidor (Es): cB PM EMErsoN sidNEY PiNTo lEÃo, Mf: 57222113-1
QUaNTidadE dE diárias: 7 ½ (sete e meia)
sErvidor (Es): fraNcisco assis dE frEiTas NETo, Mf: 57196690
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1687/2022 –saGa
oBJETivo: Para realizar o transporte de equipamentos aeronáutico.
ProcEsso: 2022/1164984
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): sÃo fEliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 31.08 à 02.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor (Es): TEN cEl PM alcidEs da silva MacHado JÚNior, Mf: 
5773830-1
MaJ BM Esdras PErEira lEMos, Mf: 57174093
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1688/2022 –saGa
oBJETivo: Para realizar o transporte de equipamentos aeronáutico.
ProcEsso: 2022/1164996
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): sÃo fEliX do XiNGU/Pa
PErÍodo: 31.08 à 04.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
sErvidor (Es): cB PM GlEidsoN lEiTE saraiva, Mf: 57222289-1
sUB TEN BM Marcos clEisoN Barros MarTiNs, Mf: 5427991
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
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Portaria Nº 1689/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP
ProcEsso: 2022/1169687
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): cUriTiBa/Pr
PErÍodo: 07 à 10.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 3 ½ (três e meia)
sErvidor (Es): Márcio EMÍdio PErEira caMÊlo, Mf: 5917284-2
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1690/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP
ProcEsso: 2022/1181741
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): BrasÍlia/df
PErÍodo: 20 à 22.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 2 ½ (duas e meia)
sErvidor (Es): vicToria raissa dE MElo cosTa, Mf: 5915845-3
QUaNTidadE dE diárias: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
sErvidor (Es): cEl BM MarcUs faBiaNo da cosTa sarQUis, Mf: 
5618118-1
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1691/2022 –saGa
oBJETivo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria nº 1447/2022-saGa de 
11.08.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de MaraBá/Pa,” B”, a serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1068922
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: MaraBá/Pa
dEsTiNo(s): BElÉM/Pa
PErÍodo: 12 à 13.08.2022
QUaNTidadE dE diárias: 01(uma) de alimentação 01(uma) de pousada
sErvidor (Es): cB PM JoaN dE JEsUs aZEvEdo, Mf: 57222557-1
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1692/2022 –saGa
oBJETivo: Para participar do programa “ sEGUraNÇa Por Todo o Pará ”.
ProcEsso: 2022/1167015
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: 13 à 18.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 06(seis) de alimentação e 05(cinco) de pousada
sErvidor (Es): TEN cEl PM MarcUs viNiciUs dE casTro alvEs, Mf: 
5808103-1
3° sGT BM ricHard soUZa MarQUEs, Mf: 5826993-1
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1693/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1172120
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): MacaPá/aP
PErÍodo: 18 à 23.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 5 ½ (cinco e meia)
sErvidor (Es): alEXaNdrE cosTa dE soUZa, Mf: 5891588
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1694/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1172134
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): afUá/Pa
PErÍodo: 25 à 30.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 5 ½ (cinco e meia)
sErvidor (Es): alEXaNdrE cosTa dE soUZa, Mf: 5891588
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1695/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP.
ProcEsso: 2022/1172221
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dEsTiNo(s): rEdENÇÃo/Pa
PErÍodo: 14 à 18.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
sErvidor (Es): sGT PM Marcos aNdrÉ saNTaNa MoNTEiro, 
Mf: 54194872
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa
Portaria Nº 1696/2022 –saGa
oBJETivo: À serviço da sEGUP
ProcEsso: 2022/1195591
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria nº 278/2019-sEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa

dEsTiNo(s): aBaETETUBa E adJacÊNcias/Pa
PErÍodo: 19 à 24.09.2022
QUaNTidadE dE diárias: 5 ½ (cinco e meia)
sErvidor (Es): ivaNildo PErEira saNTos, Mf: 700657
NilsoN NEvEs silva, Mf: 5886724
doMiNGos GoNZaGa cosTa, Mf: 5856590-1
ordENador: PaUlo roBErTo dos saNTos liMa

Protocolo: 855038
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2022-seGUP/Pa
a secretaria de Estado de segurança Pública e defesa social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo. 
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de içamento e remoção de 01 (uma) embarcação de alumínio localizada 
as proximidades da ilha de cotijuba no Município de Belém, no Estado 
do Pará, a fim de atender a demanda do Centro Integrado de Comando 
e Controle, de acordo com as condições e especificações constantes no 
Termo de referência, anexo i do Edital.
daTa da aBErTUra: 03/10/2022.      
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br  (UasG: 
925801)
oBs: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https://www.gov.br/compras/pt-br  ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 20 de setembro de 2022.

LUciaNa cUNHa da siLVa
coordenadora do Núcleo de licitação

Protocolo: 855537

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 181/2022 – ccc: NoMEar 
o TEN cEl QoPM rG 27251 MaUro sÉrGio da silva MarTiNs, para 
exercer a função de fiscal do Contrato Administrativo nº 060/2022-CCC/
PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa M.c XErfaN rEcEPÇÕEs - 
ME; NoMEar a cB PM rG 38846 aMaNda sÂMEla da silva GoNÇalvEs 
ALENCAR, como fiscal interino; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Be-
lém/Pa, 20 de setembro de 2022; saNdro WaGNEr dE aNdradE do 
carMo – TEN cEl QoPM rG 27317; sub dirETor dE aPoio loGÍsTico 
da PMPa.

Protocolo: 855286

errata
.

errata da Portaria Nº 1407/22/di/dF, contida no doE nº 34.909 do 
dia 28/03/2022; onde lê-se: servidores: sGT PM luiz carlos Maruzinho 
da silva; Leia-se: sGT PM luiz carlos Muruzinho da silva; ordenador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra.
Errata da Portaria Nº 2198/22/di/df, contida no doE nº 34.978 do dia 
23/03/2022; onde Lê-se: servidores: sGT PM ruben sales sandro aze-
vedo de souza; leia-se: sGT PM rubens alessandro azevedo de souza; 
ordenador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra.

Protocolo: 855281

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 060/2022 - ccc/PMPa; eXercÍcio: 
2022; OBJETO: “Contratação de empresa de prestação de serviço de coffee 
break e brunch”, referente ao Processo de licitação nº 2022/435232; o 
valor do presente Termo de contrato é de r$ 123.095,00 (cento e vinte e 
três mil e noventa e cinco reais); data da assinatura: 19/09/2022. vigên-
cia: 19/09/2022 a 18/09/2023; a despesa com este contrato ocorrerá da 
seguinte forma: ProGraMa 1297 - Manutenção da Gestão; aÇÃo (Pro-
JETo/aTividadE) 26/8338 - operacionalização das ações administrativas; 
NaTUrEZa da dEsPEsa 3.33.90.39.23 - outros serviços de Terceiros pes-
soa juridica=festividades e homenagens; Pi 4120008338c; fonte de re-
curso 0101 (recursos ordinários); Empresa: M.c XErfaN rEcEPÇÕEs-ME 
; cNPJ nº 05.332.940/0001-00, iM: 161.623-4 ; ordenador de despesa: 
JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; coman-
dante Geral da PMPa.

Protocolo: 855147
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terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº. 
018/2022-ccc/PMPa; eXercÍcio: 2022; oBJeto: o presente Termo 
aditivo tem como objeto o acrÉsciMo QUaNTiTaTivo ao item 30, código 
siMas 216934-7, papel a4; No valor de r$ 24.687,50 (vinte e quatro mil 
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao contrato admi-
nistrativo nº 018/2022-ccc/PMPa, valor equivalente a 25%, passando o 
valor inicial de r$ 98.800,00 (noventa e oito mil e oitocentos reais) para o 
valor global de r$ 123.487,50 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e oi-
tenta e sete reais e cinquenta centavos);data da assinatura: 19/09/2022. 
a vigência contratual permanecerá a do contrato; a despesa com este 
termo aditivo acontecerá da seguinte forma: Programa: 1297 – Manuten-
ção de gestão; ação: 8338 –operacionalizações das ações administrativas; 
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo; Plano interno: 
4120008338c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio); Empresa: No-
vidadEs caBaNo coMÉrcio dE arTiGos dE PaPElaria EirEli; cNPJ 
nº 05.194.705/0001-00; ordENador: JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 855157

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
056/2022–ccc/PMPa. Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 056/2022-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
sPliT sErvicE rEfriGEraÇÃo E coMÉrcios E sErviÇos lTda., cujo 
objeto consiste na “contratação de pessoa jurídica especializada no for-
necimento e instalação de aparelhos de ar condicionado split, no prédio 
do departamento geral de pessoal da Polícia Militar do Pará, fica incluída a 
dotação orçamentária abaixo descrita:
Natureza de despesa: 3.3.3.90.30.04-gás engarrafado; Belém/Pa, 20 de 
setembro de 2022; JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM 
rG 18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 855129
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 1076/2022-df-sUP fUNdos; suprido raQUEl cHarTUNi PE-
rEira TEiXEira, caP PM, Mf: 59113431, do efetivo do (a) aMc/cMs: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: 
r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUisiÇÃo dE MaTErial 
dE coNsUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 855084

.

.

diÁria
.

Portaria Nº76/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. Festas seGUras 2021); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período: 
30/12/2021 a 03/01/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 
04 de pousada; servidores: cB PM João raimundo alves sampaio; cPf: 
952.986.572-49; valor: r$685,76. sd PM lucivaldo de lima farias; cPf: 
012.925.492-46; valor: r$685,76. sd PM rafael deça de amorim; cPf: 
549.636.562-72; valor: r$685,76. sd PM Poliana Brígida Moraes Brito; 
cPf: 011.785.272-47; valor: r$685,76. sd PM rayane de souza cardozo; 
cPf: 015.710.422-29; valor: r$685,76. sd PM Welisson de Jesus coelho 
de almeida; cPf: 955.351.442-15; valor: r$685,76. sd PM vailton Pereira 
Penha; cPf: 052.679.553-02; valor: r$685,76. sd PM abner ribeiro Ne-
grao; cPf: 037.564.412-10; valor: r$685,76. sd PM Joao fabio de sou-
za santana; cPf: 018.948.882-43; valor: r$685,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 855291
Portaria Nº4957/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: são Paulo-sP; Período: 20 a 23/09/2022; Quantidade de diá-
rias: 04 de alimentação, 03 de pousada e 04 indenizações de transporte; 
servidores: TEN PM delson Teixeira ferreira; cPf: 808.004.832-00 ; valor: 
r$1.839,24. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.

Protocolo: 855267
Portaria Nº4972/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ElEiÇÕEs 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sGT PM Elvio oliveira E silva; cPf: 675.612.762-49; valor: 
r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4973/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ElEiÇÕEs 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; servidores: sd PM Marcelo cristian da conceição Matias; cPf: 
002.492.592-65; valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4974/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ElEiÇÕEs 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Perí-
odo: 30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 
de pousada; servidores: cB PM antonildo santos oliveira almeida; cPf: 
949.879.472-34; valor: r$886,20. sd PM carmen carolina Barbosa de 
souza; cPf: 994.744.842-87; valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4975/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ElEiÇÕEs 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: limoeiro do ajuru-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; servidores: cB PM diego Miranda saraiva; cPf: 863.021.832-00; 
valor: r$759,60. sd PM Yan abneer Monteiro da costa; cPf: 028.840.212-
05; valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4976/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ElEiÇÕEs 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Primavera-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; servidores: cB PM diogo low castro; cPf: 008.933.432-93; valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4977/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ElEiÇÕEs 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; servidores: cB PM leonilson valentim costa dos santos; cPf: 
881.625.672-91; valor: r$759,60. sd PM victor Hugo Braga alves; cPf: 
032.371.272-05; valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4978/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oPEraÇÃo ElEiÇÕEs 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: abel figueiredo-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sd PM diego Henrique alves lima; cPf: 017.370.712-23; va-
lor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 855513
Portaria Nº4958/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: ourém-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: 
cB PM rafaela Pantoja santos; cPf: 009.634.772-42; 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 Nº4959/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; servidores: sGT PM Maycon de araújo oliveira; cPf: 766.826.172-
91; valor: r$791,28. sGT PM Helton Guedes da silva; cPf: 787.230.272-
15; valor: r$791,28. cB PM Thiego leal ramalho; cPf: 986.104.812-04; 
valor: r$759,60. sd PM carlos venicius ferreira da conceicao; cPf: 
023.758.102-79; 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 Nº4960/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: santo antônio do Tauá-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; servidores: sGT PM Juarez do socorro sousa; cPf: 458.207.242-
91; valor: r$522,24. cB PM francisco cleber ferreira de Melo; cPf: 
815.645.032-91; valor: r$514,32. sd PM Marcelo Moraes Monteiro; cPf: 
969.580.572-87; valor: r$514,32. sd PM luiz Marcelo Gonçalves Balta-
zar; cPf: 005.194.122-81; valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4961/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: caP PM cássio rogerio dantas Garcia; cPf: 929.102.112-15; 
valor: r$870,42. sGT PM Klayton Marcos dos santos; cPf: 736.487.872-
68; valor: r$791,28. sGT PM izaelson de Matos da silva; cPf: 
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510.721.062-72; valor: r$791,28. cB PM ricardo Pinon dos santos Bar-
bosa; cPf: 876.965.922-20; valor: r$759,60. cB PM Joe Makalister sousa 
dos santos; cPf: 889.362.442-72 ; valor: r$759,60. cB PM roque Barbo-
sa Gonçalves; cPf: 862.236.232-91; valor: r$759,60. cB PM fabricio sou-
za de oliveira; cPf: 937.922.042-15; valor: r$759,60. cB PM robenilson 
santos cordeiro; cPf: 006.191.272-79; 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 Nº4962/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: são João de Pirabas-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; servidores: sGT PM Pedro Moura farias; cPf: 396.760.802-68; va-
lor: r$791,28. sGT PM Jair silva do vale; cPf: 429.854.632-20; valor: 
r$791,28. sGT PM luciano souza de oliveira; cPf: 770.522.772-04; va-
lor: r$791,28. sd PM Mauricio Júnior santana costa; cPf: 039.958.782-
96; valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoU-
lHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4963/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: sGT PM carlos cesar Maia Barros; cPf: 394.696.462-15; va-
lor: r$791,28. sGT PM izaias ribeiro da silva; cPf: 401.407.502-82; va-
lor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4964/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: cB PM José cleyson souza dos santos; cPf: 716.474.142-
53; valor: r$514,32. cB PM francinélio do carmo dos Prazeres cardoso; 
cPf: 889.715.542-15; valor: r$514,32. cB PM alex santana Martins; cPf: 
540.904.662-53; valor: r$514,32. sd PM Jhonathan souza ribeiro; cPf: 
008.038.542-77; valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 855522
Portaria Nº4965/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: 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 alimentação e 09 de pousada; servidores: 
sGT PM diego ferreira Jucá; cPf: 820.782.892-72; valor: r$2.241,96. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4966/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: 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 alimentação e 03 de pousada; servidores: 
sGT PM rogerio cordovil cunha; cPf: 649.642.482-91; valor: r$923,16. 
sd PM John santana de abreu; cPf: 010.942.372-05; valor: r$886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4967/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: são domingos do capim-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; servidores: cB PM 
alax silva dos santos; cPf: 009.068.032-41; valor: r$759,60. cB PM simon 
Narcizo Monteiro da costa; cPf: 787.738.142-53; valor: r$759,60. cB PM ra-
fael dos santos fernandes; cPf: 929.249.802-91; valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4968/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: santa cruz do arari-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; servidores: sd PM 
Jorge Bittencourt ferreira Neto; cPf: 969.262.442-00 ; valor: r$886,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4969/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousa-
da; servidores: sGT PM orlando lima Pinho Junior; cPf: 400.569.102-15; 
valor: r$923,16. sd PM Jair chagas dos santos; cPf: 004.828.252-94; 

valor: r$886,20. sd PM Maicon vinicius Gomes Teles; cPf: 030.005.872-
17; valor: r$886,20. sd PM fernando Wanderley da silva carrera; cPf: 
009.380.752-09; valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4970/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; servidores: sGT PM cristiano santos damasceno; cPf: 449.063.662-
87 ; valor: r$791,28. sd PM lukas lambert Gonçalves de Jesus; cPf: 
007.592.882-59; valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN 
aUGUsTo BoUlHosa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4971/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Garrafão do Norte-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
servidores: cB PM Jonas vieira de sousa; cPf: 008.363.532-77 ; valor: 
r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNsoN aUGUsTo BoUlHosa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 855493

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a diária de portaria nº 76/21-di/df publicada 
no diário oficial nº 34.797 de 15/12/2021, no protocolo de publicação: 
741959.

Protocolo: 855290
eXtrato de Portarias de coNcessÃo – seM Feito
Torno sem efeito os termos da Portaria Nº 917/2022-df- sUP fUNdos, 
publicada no doE nº 35.082 de 19/08/2022 que autorizou o paga-
mento em nome de clEYBisMar BEGoT da rEssUrrEiÇÃo, MaJ PM, 
Mf:572033752, por ter expirado o tempo de saque da ordem bancária. 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 855499

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de 
PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 144/cFP/PMPa/sePLad, de 20 de seteMBro de 2022 
resULtado FiNaL do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
dE caNdidaTos Na coNdiÇÃo sUB JUdicE 
a PolÍcia MiliTar do EsTado do Pará – PMPa e a sEcrETaria dE 
EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo – sEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam público o rEsUlTado fiNal da 4ª ETaPa – TEsTE dE 
avaliaÇÃo fÍsica, para candidatos na condição sub judice, do concurso 
público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNsiderados 
aPtos Na 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 relação de candidatos, na condição sub judice, que compareceram e 
realizaram a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, atingiram as performances 
mínimas estabelecidas para cada um dos 4 (quatro) exercícios e foram 
considerados aptos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do 
candidato em ordem alfabética.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 
272181719, iTallo daNiEl farias silva (sub judice, ação ordinária 
nº 0863631-53.2021.8.14.0301); 272190393, JosE roMUlo da silva 
dE soUZa (sub judice, ação ordinária nº 0801099-07.2021.8.14.0022); 
272190771, MadsoN olivEira PErEira Barros (sub judice, ação 
ordinária nº 0811200-85.2021.8.14.0028); 272113156, MaTHEUs 
loPEs BoTElHo (sub judice, agravo de instrumento nº 0800104-
89.2022.8.14.9000).
2 dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice aUseNtes oU QUe 
NÃo reaLiZaraM os testes
2.1 o candidato que não compareceu à 4ª Etapa – Teste de avaliação física 
e está, portanto, eliminado do concurso público, por ordem numérica de 
número de inscrição.
2.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 272110854.
2.2 relação de candidatos, por ordem numérica de número de inscrição, 
que apresentaram atestado médico exigido para a realização da 4ª Etapa 
– Teste de avaliação física em desacordo com o estabelecido no subitem 
14.4 do Edital nº 01-cfP/PMPa/sEPlad de 12 de novembro de 2020. 
desta forma, não realizaram a 4ª Etapa – Teste de avaliação física e 
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estão eliminados do concurso público, conforme subitem 14.4.7 do Edital 
Normativo citado.
2.2.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 272114968.
2.2.2 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202: 272127170.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.

coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

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

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de 
PraÇas – cFP/PMPa/2020
editaL Nº 145/cFP/PMPa/sePLad, de 20 de seteMBro de 2022
reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice e 
resULtado deFiNitiVo do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
a PolÍcia MiliTar do EsTado do Pará – PMPa e a sEcrETaria dE 
EsTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo – sEPlad, no uso de 
suas atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação do candidato, bem 
como a reintegração no certame, na condição sub judice, e o resultado 
definitivo da 3ª etapa – exame de avaliação de saúde do candidato do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272122223, roGErio saNTa BriGida dos saNTos (sub judice, ação 
ordinária nº 0801790-40.2021.8.14.0048).
2 do resULtado deFiNitiVo da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde 
2.1 o candidato, na condição sub judice, foi considerado apto após a 
análise de novo laudo médico (exame oftalmológico) juntado aos autos 
do processo abaixo relacionado, na seguinte ordem: número de inscrição 
e nome completo. 
2.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 
272122223, roGErio saNTa BriGida dos saNTos (sub judice, ação 
ordinária nº 0801790-40.2021.8.14.0048).
3 dos rEcUrsos 
3.1 Tendo em vista que o candidato foi considerado apto na etapa de 
avaliação de saúde, conforme indicado no subitem 2.1, fica o candidato 
dispensado do prazo recursal, tornando-se o resultado acima definitivo 
para esta etapa.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.

coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

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

                                                                                                    
GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo de 
PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ – cFP/PMPa/2016
editaL N.º 156/cFP/PMPa, de 20 de seteMBro de 2022.
resULtado da 3ª etaPa – caNdidata sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do EsTado do Pará e a sEcrETaria dE EsTado 
dE PlaNEJaMENTo E adMiNisTraÇÃo, em cumprimento a decisão 
judicial proferida nos autos da ação ordinária, processo nº 0806711-
35.2016.8.14.0301, tornam público o rEsUlTado da 3ª Etapa (Teste 
de avaliação física) da candidata sub judice rUTH TaiNa PalHETa dE 
alMEida, inscrição 014837, que foi considerada falTosa.
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.
coroNEl QoPa JosÉ dilsoN MElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará

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

Protocolo: 855535

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo

HoMoLoGaÇÃo de adesÃo a ata Nº 004/2022 – cPL/FasPMPa
o diretor do fundo de assistência social da Polícia Militar do Pará - fasPM, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os 
termos do Processo nº 013/2022 – fasPMPa, realizado por adesão a aTa 
ao Pregão Eletrônico srP nº 017/2022, oriUNda secretaria de Estado de 
Planejamento e administração do Pará, cujo o objetivo destina-se para a 
“contratação de Empresa visando a prestação do serviços de agendamento 
de viagem compreendendo sistema de gestão para solicitação de Passa-
gens aéreas, nacionais e internacionais, terrestres e fluvial, com remessa, 
emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega 
de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou de ordens de passagens, emissão 
de seguros de assistência em viagem internacional, e qualquer outras ati-
vidades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da 
locomoção via aérea, fluvial e terrestre, de servidores em âmbito nacional 
ou internacional dos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do Pará”, 
acordo com as especificações contidas no Termo de Referência. Convenci-
mento o Parecer Jurídico nº 060/2022 - assessoria Jurídica fasPMPa, e o 
Parecer do controle interno, nº 009/2022 – ci/fasPM, juntado aos autos 
do Processo nº 013/2022 – cPl/fasPM rEsolvE:
1 – HoMoloGar a adesão a aTa nº 004/2022 – cPl/fasPM oriundo da 
aTa de registro de Preços srP nº 017/2022 – secretaria de estado de 
Planejamento e administração do Pará, em favor das empresas NorTE 
TUrisMo lTda EPP - cNPJ: 05.570.254/0001-69, vencedora do Pregão 
Eletrônico srP nº 007/2020 – sEPlad no valor global de r$ 565.000,00 
(Quinhentos e sessenta e cinco Mil reais).
2 - deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta 
constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o 
fornecimento do objeto.
3 - Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial 
do Estado no prazo previsto em lei.
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.

 raUL ZeNio GeNtiL siLVa – ceL QoPM r/r rG 21112
dirETor do fasPMPa

Protocolo: 855201

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°130/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar o servidor JosÉ liNdEMBErG PiNHEiro dE olivEira, 
sT PM rG 11887, cPf 169.706.832-49, Mf 338999501, MoTorisTa do 
fasPM, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 3.000,00 (Três Mil 
reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 
08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 3.000,00 (Três Mil reais) na 339039 
(Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para aplicação e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.

raUL ZÊNio GeNtiL siLVa – ceL PM r/r
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 855439
Portaria N°129/2022-GaB diretor/sup. Fundos.
o diretor do fundo de assistência social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rEsolvE:
art. 1° autorizar a servidora aNdrEZa silva dE olivEira, sGT PM rG 
25324, cPf 486.760.712-68, Mf 56904471, representante do fasPM em 
capanema - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 600,00 
(seiscentos reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 600,00(seiscentos reais) na 
339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.

raUL ZÊNio GeNtiL siLVa – ceL QoPM
diretor do fundo de assistência social da PMPa

Protocolo: 855424



diário oficial Nº 35.122   61Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
contrato administrativo n°003/2021 - iMPrENsa oficial do EsTado do Pará
objeto: reajuste na tabela de valores de publicação
data da assinatura: 20/09/2022
contratada: iMPrENsa oficial do EsTado do Pará
ordenador: raiMUNdo aQUiNo dE soUZa dias - cEl QoPM r/r rG 
12699
diretor do fUNsaU

Protocolo: 855390
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 239 diÁria/cedec de 19 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: sGT QBM adriaNo dE aviZ BarBosa, 
sGT QBM JosiNaldo PiNHEiro riBEiro e cB QBM isMaEl JUNio PaN-
ToJa da silva, 06 (seis) diárias de alimentação e 05 (cinco) diárias de 
Pousada para cada,  perfazendo um valor total de r$ 4.293,96 (QUaTro 
Mil, dUZENTos E NovENTa E TrÊs rEais E NovENTa E sEis cENTa-
vos), por estarem seguindo viagem de Belém-Pa para o município de 
capanema/Pa, na região de integração rio caeté e com diárias do grupo 
B, no período de 19 a 24 de setembro de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 855102
Portaria Nº 237 diÁria/cedec de 19 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: MaJ QoBM MarcUs PaUlo carTáGENEs 
vEloso, sGT QBM saNdro MENdEs lEal da silva e cB QBM MaUri-
cio adriaNo sidÔNio dos saNTos, 09 (nove) diárias de alimentação 
e 08 (oito) diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$ 7.084,58 (sETE Mil, oiTENTa E QUaTro rEais E ciNQUENTa E oiTo 
cENTavos), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o município de 
Parauapebas/Pa, na região de integração de carajás e com diárias do 
grupo B, no período de 17 a 25 de setembro,  a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aviZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 855096
Portaria Nº 240 diÁria/cedec de 19 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: sGT QBM adriaNo dE aviZ BarBosa 
e sGT QBM aliNE lEMos carvalHo da silva, 03 (três) diárias de ali-
mentação e 02 (duas) diárias de Pousada para cada,  perfazendo um valor 
total de r$ 1.318,80 (UM Mil, TrEZENTos E dEZoiTo rEais E oiTENTa 
cENTavos), por terem seguido viagem de Belém-Pa para o município de 
abaetetuba/Pa, na região de integração do Tocantins e com diárias do 
grupo B, no período de 13 a 15 de setembro de 2022, a serviço da coorde-
nadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JayMe de aViZ BeNJÓ – ceL QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 855114

Portaria Nº 241 diÁria/cedec de 19 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: cB QBM MarÍlia lEÃo da cosTa PaN-
ToJa, cB QBM NilToN do rosário soUZa e cB QBM JEfErsoN da ro-
cHa cordEiro, 11 (onze) diárias de alimentação e 10 (dez) diárias de 
Pousada para cada (1ª fasE - operação fênix 2022), perfazendo um valor 
total de r$ 7.975,80 (sETE Mil, NovEcENTos E sETENTa E ciNco rEais 
E oiTENTa cENTavos), por estarem se deslocando de Belém-Pa para o 
município de são félix do xingu-Pa, na região de integração do araguaia 
e com diárias do grupo B, no período de 20 a 30 de setembro de 2022, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JayMe de aViZ BeNJÓ – ceL QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 855120
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

aPoseNtadoria
.

Portaria Nº 3347/2022-GaB/dGPc/aFastaMeNto
Belém, 15 de setembro de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNsidEraNdo, os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações, que confere ao delegado-Geral, atribuições para dirigir a Po-
lícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz administração da 
instituição Policial;
coNsidEraNdo, o art. 40, §1º, ii da cf/1988, c/c lei complementar nº 
152/2015, art. 2º inciso i, que dispõe sobre a aposentadoria compulsória 
do servidor público aos 75 (setenta e cinco) anos de idade;
coNsidEraNdo, que o servidor roNaldo HÉlio dE olivEira E silva, 
delegado de Polícia civil, matrícula n° 57983, completa 75 (setenta e cin-
co) anos de idade em 15 de setembro de 2022;
r E s o l v E:
i – conceder, por necessidade da administração, aguardando aposentado-
ria compulsória, para o servidor roNaldo HÉlio dE olivEira E silva, 
dElEGado dE PolÍcia civil, matrícula n° 57983, o direito de se afastar 
sem comparecer ao Trabalho e sem Prejuízo de sua remuneração, a contar 
de 15.09.2022.
ii – determinar às diretorias administrativas e de recursos Humanos que 
adotem as providências cabíveis ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.

deLeGado WaLter reseNde de aLMeida
dElEGado-GEral

PolÍcia civil do EsTado do Pará
Protocolo: 855234

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

distrato de serVidor teMPorÁrio
PolÍcia civil do EsTado do Pará
ato: Termo de distrato
data de admissão: 12/05/2022
Término vínculo: 01/09/2022
Motivo: rescisão contratual
Nome do servidor cargo do servidor Temporário
MUrilo QUEiroZ siQUEira alvEs
assisTENTE adMiNisTraTivo
ordenador: WalTEr rEsENdE dE alMEida
delegado-Geral da Polícia civil

Protocolo: 855238

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

objeto: aquisição de Materiais Permanentes para o setor odonto-
lógico da diretoria de atendimento ao servidor da Polícia civil do 
estado do Pará.
Tipo de licitação: Menor Preço Por item.
Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
local da abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 04/10/2022
Hora da abertura: 08:30 (horário de Brasília/df)
função Programática: 40101.06.303.1502.8277
fonte recurso: 0101 – recurso ordinário
licitação Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Pregoeiro: alexandre José leite cruz

Protocolo: 855449
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..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
Nº 001/2022
Portaria N.º 016/2022 – correGedoria da PcePa, de 20 de 
setembro de 2022. 
a corregedora da PcEPa, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021.coNsidEraNdo 
que é dever deste setor correicional promover a sua apuração imediata, 
nos termos do art. 199 da lei N.º 5.810 de 24 de janeiro de 1994; 
coNsidEraNdo o despacho de julgamento da sindicância investigativa 
nº 006/2017. rEsolvE: art. 1º – dEsiGNar os servidores Yuri lenin 
duarte Jinkings, Procurador autárquico e fundacional, Matrícula funcional: 
5902797/ 1, Hellen Jorge silva da cruz, assistente administrativo, 
Matrícula funcional: 57190939/ 1 e o Perito criminal ana Maria 
ipiranga oliveira dantas, matrícula funcional 54185851/ 1 e, todos 
ocupantes de cargo efetivo, sob a presidência do primeiro, constituírem 
comissão de Processo administrativo disciplinar visando à apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas descritas no E-Protocolo nº 
2022/1214738, em face dos servidores contantes às folhas n°194, bem 
como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso 
dos trabalhos; art. 2º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 60 
(trinta) dias uteis, admitida a prorrogação por igual prazo sob motivação; 
art. 3º – Esta PorTaria entrará em vigor, contados da publicação desta no 
d.o.E. registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE silva dE aNdradE 
LIMA GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 855458
iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
Nº 002/2022
Portaria N.º 017/2022 – correGedoria da PcePa, de 20 de 
setembro de 2022. 
a corregedora da PcEPa, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021.coNsidEraNdo 
que é dever deste setor correicional promover a sua apuração imediata, 
nos termos do art. 199 da lei N.º 5.810 de 24 de janeiro de 1994; 
coNsidEraNdo o despacho de julgamento da sindicância investigativa 
nº 004/2019. rEsolvE: art. 1º – dEsiGNar os servidores Yuri lenin 
duarte Jinkings, Procurador autárquico e fundacional, Matrícula funcional: 
5902797/ 1, Hellen Jorge silva da cruz, assistente administrativo, 
Matrícula funcional: 57190939/ 1 e o Perito criminal ana Maria 
ipiranga oliveira dantas, matrícula funcional 54185851/ 1 e, todos 
ocupantes de cargo efetivo, sob a presidência do primeiro, constituírem 
comissão de Processo administrativo disciplinar visando à apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas descritas no E-Protocolo nº 
2022/1215226, em face dos servidores contantes às folhas n°104, bem 
como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso 
dos trabalhos; art. 2º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 60 
(trinta) dias uteis, admitida a prorrogação por igual prazo sob motivação; 
art. 3º – Esta PorTaria entrará em vigor, contados da publicação desta no 
d.o.E. registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE silva dE aNdradE 
LIMA GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 855480
iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
Nº 003/2022
Portaria N.º 018/2022 – correGedoria da PcePa, de 20 de 
setembro de 2022. 
a corregedora da PcEPa, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021. 
coNsidEraNdo que é dever deste setor correicional promover a sua 
apuração imediata, nos termos do art. 199 da lei N.º 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994; coNsidEraNdo o despacho de julgamento apuração 
Preliminar nº 002/2021. rEsolvE: art. 1º – dEsiGNar os servidores 
Hellen Jorge silva da cruz, assistente administrativo, Matrícula funcional: 
57190939/ 1, Yuri lenin duarte Jinkings, Procurador autárquico e 
fundacional, Matrícula funcional: 5902797/ 1, e o Perito criminal ana 
Maria ipiranga oliveira dantas, matrícula funcional 54185851/ 1 e, todos 
ocupantes de cargo efetivo, sob a presidência do primeiro, constituírem 
comissão de Processo administrativo disciplinar visando à apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas descritas no E-Protocolo nº 
2022/1215306, em face do servidor contantes às folhas n°47, bem como 
proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos 
trabalhos; art. 2º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 60 
(trinta) dias uteis, admitida a prorrogação por igual prazo sob motivação; 
art. 3º – Esta PorTaria entrará em vigor, contados da publicação desta no 
d.o.E. registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE silva dE aNdradE 
LIMA GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará.

Protocolo: 855489
Portaria Nº 272/2022 de 20 de seteMBro de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.

rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor IBSEN RODRIGUES MACIEL, Perito Crimi-
nal, matrícula nº 5958527/1, e como suplente o servidor JoaQUiM Ba-
TisTa frEiTas dE araÚJo, Perito criminal, matrícula nº 5156823/1, do 
contrato administrativo nº 067/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa 
MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMáTica E coMErcio lTda, que tem por 
objeto a aQUisiÇÃo dE sofTWarE dE aPlicaÇÃo 3ds MaX, para aten-
der as necessidades da Gerência de Fonética Forense da Polícia Científica 
do Pará - PcEPa., conforme a atual vigência do contrato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 20 de setembro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 855491
Portaria Nº 273/2022 de 20 de seteMBro de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNsidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNsidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor IBSEN RODRIGUES MACIEL, Perito Crimi-
nal, matrícula nº 5958527/1, e como suplente o servidor JoaQUiM Ba-
TisTa frEiTas dE araÚJo, Perito criminal, matrícula nº 5156823/1, do 
contrato administrativo nº 068/2022 – PcEPa, celebrado com a empresa 
MaPdaTa-TEcNoloGia, iNforMáTica E coMErcio lTda, que tem por 
objeto a aquisição de software aUTocad 2d, para atender as necessida-
des desta Polícia Científica do Pará – PCEPA, conforme a atual vigência do 
contrato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 20 de setembro de 2022.
cElso da silva MascarENHas
diretor-Geral

Protocolo: 855492
.

diÁria
.

Portaria n°. 1783/ 2022
dUrval PoNTEs fErrEira 
MaTrÍcUla: 5187990/2 
carGo: Perito criminal
JosUÉ MaTos GUErrEiro 
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
NilsoN cÉsar corrÊa PadilHa 
MaTrÍcUla: 54187631/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaGoMiNas - Pa
diárias: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 29/08/2022 a 03/09/2022 
oBJETivo: particpar de equipe perícial.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1787/ 2022 
carlos aNToNio dE soUsa 
MaTrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
daNiEl alvEs JaTi cic: 870.613.502-10
MaTrÍcUla: 5958574/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aNaPU - Pa
diárias: 01 (Uma) PErÍodo: 19/08/2022 
oBJETivo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 855213
Portaria n°. 1678/ 2022 
daNiEllE silva dE aNdradE liMa GUErra 
MaTrÍcUla: 73504231/2
carGo: corregedor
cidadE: salvador/Ba
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 16/09/2022 
oBJETivo: ParTiciPar dE ii ENcoNTro NacioNal.
dr. cElso da silva MascarENHas
Portaria n°. 1789/ 2022
cYNTHia dE NaZarE PorTilHo rocHa PaNToJa 
MaTrÍcUla: 5946874 
carGo: chefe de Gabinete
fraNcisco JosÉ soUZa saNTos
MaTrÍcUla: 5832500/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diárias: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 17/09/2022 
oBJETivo: rEaliZar visiTa TÉcNica.
dr. cElso da silva MascarENHas

Protocolo: 855326
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº01/2022-GaB/dG-PcePa, de 22 de 
aGosto de 2022.
institui os procedimentos para participação em seminários, congressos, 
Workshop, Cursos e/ou treinamentos aos servidores da Polícia Científica 
do Estado do Pará.
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais.
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rEsolvE:
art.1º instituir os critérios e procedimentos necessários para a realiza-
ção de participação dos servidores da PcEPa em seminários, congressos, 
Workshop, cursos e/ou treinamentos externos a instituição ao qual obede-
cerá ao dispositivo nesta instrução Normativa.
caPÍtULo i
das deFiNiÇÕes
Art.2º Para fins desta Instrução Normativa ficam definidos os seguintes termos:
i – seminários: refere-se atividades de fomento científico com objetivo 
de debater ou expor sucintamente determinados temas, caracterizando-se 
pela exposição de um orador seguida de debate com o público.
ii – congresso: refere-se a reunião de especialistas em determinada área 
do conhecimento para a apresentação de pesquisas e estudos científicos.
iii – Workshop: possui caráter de treinamento, com objetivo em aprofun-
dar discussões sobre temas específicos e apresentação de casos práticos 
e estudo de caso.
iv – cursos: consiste no detalhamento de determinado assunto ou conjun-
to de temas com o foco de “treinar” ou “ensinar a fazer”.
v – requerente: refere-se ao servidor efetivo e/ou comissionado perten-
cente ao quadro funcional da PcEPa.
vi– Gerência/coordenação/Núcleo: refere-se a setores pertencentes a es-
trutura organizacional da PcEPa.
vii – ic: refere-se ao instituto de criminalística “iran Bezerra”.
viii – iMol: refere-se ao instituto de Medicina e odontologia legal “re-
nato chaves”.
iX – coaPEs: refere-se a coordenação de aperfeiçoamento e Pesquisa.
X – dG: refere-se a diretoria-Geral da PcEPa, bem como seu gabinete.
Xi – daf: refere-se a diretoria administrativa financeira.
caPÍtULo ii
das coMPetÊNcias
art.3º compete ao requerente:
I – Solicitar formalmente a sua chefia imediata a participação em even-
tos ligados a capacitação e aperfeiçoamento (congresso, seminário, 
Workshop, cursos) ofertados por instituições externas, que gerem custos 
ou não por parte da PcEPa, como aquisição de passagens aéreas, solicita-
ção de diárias e pagamento de inscrições.
ii - Em caso de participação em eventos externos a PcEPa, no qual o ser-
vidor realizará a apresentação de trabalho, estudos de caso, entre outros, 
com abordagem temáticas relevantes aos trabalhos desenvolvidos pela 
PcEPa, o mesmo será subsidiado por meio de passagens aéreas e diárias 
custeadas pela PcEPa. No entanto, deverá cumprir os seguintes requisitos:
1.a) anexar a sua solicitação, comprovante de aceitação e/ou aprovação, 
por parte da organização do evento, no qual o trabalho será apresentado.
2.b) se comprometer a não prejudicar os trabalhos desenvolvidos, bem 
como as escalas de serviço.
•1º: No caso, de trabalhos que possuam mais de um autor, a PCEPA custe-
ará apenas um servidor, ficando a cargo dos autores, indicar um represen-
tante para tal apresentação.
•2º: No caso, citado no § 1º, os demais autores do trabalho poderão par-
ticipar do evento as suas custas,eximindo a autarquia de qualquer ônus.
art.4º compete as Gerências/coordenações/chefes de Núcleos:
i – analisar a solicitação do requerente. comunicando ao mesmo em caso 
de Indeferimento, ou caso Deferido, oficializar o pedido por meio de Me-
morando.
II – Cada Memorando deve tratar de um assunto específico, por exemplo, 
memorandos destinados ao pedido de diárias, devem tratar do assunto, 
deixando claro o quantitativo de diárias solicitadas, nome e matrícula do 
servidor requisitante, bem como o período de realização do evento pleito. 
Em caso de solicitação de passagens aéreas as informações do servidor, o 
destino (ida e volta) e se o mesmo levará apenas bagagem de mão ou não. 
No caso de solicitação de inscrições, as informações do servidor, bem como 
as informações referentes aos procedimentos de inscrição, principalmente 
o valor da mesma.
iii – No memorando, as gerências, coordenações e chefes de núcleos de-
verão se manifestar, deixando claro que não haverá prejuízo nas atividades 
laborais desenvolvidas no setor, bem como na escala de serviço, durante o 
período em que o servidor estará ausente, em virtude de participação em 
eventos de capacitação.
•1º: Manifestações unicamente com os termos “Para Providências” não são 
aceitas, na medida em que, não expressam ou sugestionam as providên-
cias a serem adotadas.
•2º: Analisar o pleito do requerente levando em consideração o número de 
eventos que este já participou no decorrer do ano, garantindo isonomia na 
participação dos demais servidores que desempenham a mesma função e 
lotados sob a sua gerência/coordenação.
art. 5º compete a diretoria do instituto de criminalística “iran Bezerra”, 
a diretoria de Medicina e odontologia legal, e diretoria administrativa fi-
nanceira:
I - Analisar a solicitação recebida via Memorando, comunicando a chefia 
correspondente em caso de indeferimento, ou caso deferido dar andamen-
to ao processo, por meio de despacho.
Paragrafo Único: Manifestações unicamente com os termos “Para Providên-
cias” não são aceitas, na medida em que, não expressam ou sugestionam 
as providências a serem adotadas.
ii – realizar o encaminhamento do processo a coordenação de aperfeiço-
amento e Pesquisa – coaPEs, para que esta tenha ciência e se manifeste 
acerca do pleito.
art.6º compete a coordenação de aperfeiçoamento e Pesquisa – coaPEs:
i- realizar analise, fazendo a correlação entre a solicitação e as atividades 
laborais desenvolvidas pelo servidor, manifestando se.
ii – Encaminhar manifestação e processo a diretoria-Geral da PcEPa.
iii – receber feedback acerca do andamento do processo, por parte dos 

setores correlatos a diretoria administrativa financeira – daf.
iv – retornar processo, após ciência, aos setores correlatos a daf.
art.7º compete a diretoria-Geral:
i – analisar solicitação recebida. comunicando as diretorias correlatas em 
caso de indeferimento, ou caso deferido dar andamento ao processo, por 
meio de despacho.
Paragrafo Único: Manifestações unicamente com os termos “Para Providên-
cias” não são aceitas, na medida em que, não expressam ou sugestionam 
as providências a serem adotadas.
ii- Encaminhar processo a diretoria administrativa e financeira.
art. 8º compete a diretoria administrativa e financeira:
i – receber processo e se manifestar, encaminhando ao setor correlato 
(Geplan, coMaP, cof) a solicitação.
Paragrafo Único: Manifestações unicamente com os termos “Para Providên-
cias” não são aceitas, na medida em que, não expressam ou sugestionam 
as providências a serem adotadas.
ii – dar ciência a coaPEs acerca do andamento do processo.
iii – realizar continuidade do processo junto aos setores correlatos ao daf.
iv – ao término do processo proceder o arquivamento do processo junto 
aos setores responsáveis.
caPÍtULo iii
dos ProcediMeNtos
art.9º os procedimentos necessários para a realização de participação dos 
servidores da PcEPa em seminários, congressos, Workshop, cursos e/ou 
treinamentos deverão obedecer rigorosamente o fluxo do processo dese-
nhado a seguir:
Art.10º O detalhamento do fluxograma encontra-se anexo a esta Instrução 
Normativa e foi devidamente encaminhado as diretorias desta autarquia.
caPÍtULo iV
das disPosiÇÕes FiNais
art.11º os caos omissos desta instrução Normativa serão decididos pelo 
Diretor-Geral da Polícia Científica do Estado do Pará.
art.12° Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
celso da silva Mascarenhas
Diretor-Geral da Polícia Científica do Estado do Pará

Protocolo: 855109

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4040/2022-dG/cGP, de 20/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 228/2022-dH-
crv, datado de 16/09/2022, no Processo 2022/1199327,
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora valNicE MaciEl dE alMEida, auxiliar operacional 
de Trânsito, matrícula 57188884/1, para proceder à fiscalização e acompa-
nhamento da execução do objeto do contrato administrativo n° 086/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa MOREIRA GODOY COMÉRCIO  
E sErviÇos, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe 
a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, 
e ainda, atestar os serviços conforme acordado.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 13/09/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 4039/2022-dG/cGP, de 20/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 227/2022-dH-
crv, datado de 16/09/2022, no Processo 2022/1199308,
rEsolvE:
dEsiGNar a servidora valNicE MaciEl dE alMEida, auxiliar operacional 
de Trânsito, matrícula 57188884/1, para proceder à fiscalização e acompa-
nhamento da execução do objeto do contrato administrativo n° 085/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa VR3 EIRELI, bem como, dos 
respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa de sugerir mo-
dificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços 
conforme acordado.
os efeitos desta PorTaria retroagirão a 13/09/2022.
renata Mirella freitas Guimarães de s. coelho
diretora Geral
Portaria Nº 3937/2022-dG/cGP, de 13/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 210/2022-Gcc-dETraN, 
de 12/09/2022, e demais despachos no Processo 2022/1170282,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato n° 09/2022, 
firmado por este Departamento e a Empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT 
s/a, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prerro-
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gativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, 
atestar os serviços conforme acordado.
TiTUlar:
áTila dE Morais MacHado, matrícula  57175789/1.
sUPlENTE:
aMiraldo corrÊa sEaBra JÚNior, matrícula  54194721/2.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor na data da publicação.
rENaTa MirElla frEiTas GUiMarÃEs dE s. coElHo
diretora Geral
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 
fiscalização de Trânsito, matrícula 57228982/1, lotada na Gerência de 
operação e fiscalização de Trânsito da capital, licença para Tratar de in-
teresses Particulares, 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 4035/2022-dG/cGP, de 20/09/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do Memº 1433/2022-santa-
rém-dETraN, datado de 13/09/2022, e demais despachos no Processo 
2022/1178101,
r E s o l v E:
dEsiGNar a servidora Maria ausineia ferreira oliveira, agente administra-
tivo, matrícula 57191246/1, para responder pela Gerência da cirETraN 
“a” de santarém, no período de 17/10 a 15/11/2022, durante as férias 
do titular.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor a partir de 17/10/2022.
rENaTa MirElla frEiTas G. dE soUZa coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 3661/2022-dG/GaB/cGd, de 26/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNsidEraNdo os autos do processo sob o nº 2019/534757, que se ori-
ginou a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Pará, para 
conhecimento e providências quanto ao recolhimento da cNH da condutora 
cleoziane Barros ribeiro;
coNsidEraNdo que consoante os fatos narrados pelo Tribunal de Justiça 
do Pará, a condutora cleoziane Barros ribeiro fez uso de cNH ideologica-
mente falsa;
coNsidEraNdo que esta autarquia não compactua com condutas crimi-
nosas, agindo isoladamente, ou em conjunto com todos os órgãos de se-
gurança, buscando sempre formas de inibir práticas ilegais.
r  E  s  o  l  v  E:
art. 1º caNcElar o registro nacional da condutora clEoZiaNE Barros 
riBEiro, cPf 002.693.092-76, registro Nacional nº 07066951325, pela 
constatação de fraude nas fases exigidas pela legislação e por considerar 
satisfeitas as determinações contidas no art. 263, § 1º da lei 9.503/97;
art. 2º determinar ao rENacH que adote as providências de cancelamen-
to, inclusive junto aos demais órgãos de trânsito, na hipótese de o condu-
tor não esteja mais na base do Estado do Pará.
rENaTa MirEla dE soUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 855408

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3985/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020- dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1179077;
rEsolvE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Edmilson Juarez dos santos Borges, matrícula nº 5843219/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; abaetetuba, conforme Processo de diárias n° 2022/1178785 e 
n° 2022/1178837.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-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 02 a 30/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855145

.

diÁria
.

Portaria nº 3981/2022-daF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180853;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de viNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Muni-
cípio de Belém para os municípios de BraGaNÇa – 03/10 a 10/10/2022, 
caPaNEMa – 10/10 a 17/10/2022, MÃE do rio – 17/10 a 24/10/2022, 
CAPITÃO POÇO – 24/10 a 28/10/2022, a fim de realizar visita técnica e 
administrativa nas cirETraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
fabiola Jatene Ewerton 5948686/1
Helena Pinheiro Peixoto 3264882/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 3921/2022-daF/cgp, de 05/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/982782;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de sete e meia (07 e meia) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municípios de Mãe do rio/Belém – 05 à 09/08/2022, concordia 
do Pará/Belém – 10 à 12/08/2022, Belém/Breves – 13/08/2022, a fim de 
participar da banca itinerante e mutirão de habilitação 2ª e 3ª fase nos 
municipios acima citados.

NoMe MatricULa
Marcos antonio da costa Pereira 57220757/1

Heber Paulo ferreira da cruz 57214965/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4001/2022-daF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1179977;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ToMÉ aÇÚ – 03/10 a 07/10/2022, MaraBá 
– 08/10 a 14/10/2022, NOVO REPARTIMENTO – 15/10 a 21/10/2022, a fim 
de realizar levantamento de necessidades institucionais nas cirETraN’s 
dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
Nazaré de fátima Matos oliveira 3156630/1

vera conceição rebelo Brasil 3267032/1
otacilio vale de aquino 57229560/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4003/2022-daF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180447;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de sETE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de URUARÁ – 22/09 a 29/09/2022, a fim de prestar atendimen-
to de habilitação na Banca itinerante de 1º fase de cNH no referido município.

NoMe MatricULa
fernando Jorge do carmo 55588473/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4006/2022-daF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1181064;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de IGARAPÉ MIRI – 23/09 a 28/09/2022, a fim 
de prestarem suporte para a ação da Banca itinerante de 1º fase no refe-
rido município.
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NoMe MatricULa
Waldir de azevedo repolho 54194159/2
rubenil Pinheiro de Barros 57176492/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855144
Portaria nº 4036/2022-daF/cgp, Belém, 20/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1205646;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias à servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para SÃO PAULO/SP – 22/09 a 23/09/2022, a fim de participar de Reunião 
Técnica com o diretor Presidente do dETraN/sP.

NoMe MatricULa
renata Mirella freitas Guimarães de sousa coelho 5937269 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4037/2022-daF/cgp, Belém, 20/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1206062;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para SÃO PAULO/SP – 22/09 a 23/09/2022, a fim de participar de Reunião 
Técnica com o diretor Presidente do dETraN/sP.

NoMe MatricULa

arlei costa Gonçalves 57228981/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria nº 4038/2022-daF/cgp, Belém, 20/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 3057/2020-dG/cGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1207714;
r E s o l v E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias à servidora 
abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para SÃO PAULO/SP – 22/09 a 24/09/2022, a fim de participar de Reunião 
Técnica com o diretor Presidente do dETraN/sP.

NoMe MatricULa

Josynelia Tavares raiol 57197304/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855372

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 4042/2022-daF/cGP, Belém, 20 de setembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor JosÉ dias do NasciMENTo, auxiliar de serviços 
Gerais, matrícula 3261603/1, lotado na Gerência de Protocolo e arquivo, 
trinta (30) dias de fÉrias, no período de 03.10.2022 a 01.11.2022, refe-
rentes ao exercício 05.05.2021/2022.
os efeitos desta PorTaria entrarão em vigor em 03/10/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 4041/2022-daF/cGP, de 20 de setembro de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E s o l v E:
EXclUir da PorTaria 3730/2022-daf/cGP, a concessão de fÉrias ao servidor 
EdNElsoN aMaral sErrÃo, agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 
57200234/1, lotado na Gerência de operações e fiscalização de Trânsito, no 
período de 17.10 a 15.11.2022, referentes ao exercício 08.07.2020/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 855244

..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Portaria nº 025/2022- caVs/dGP
Belém, 19 de setembro de 2022.
o dirETor dE GEsTÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela PorTaria de nº 595/21- GaB.sEaP, de 08 de 
junho de 2021.
rEsolvE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso Xiv c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa saÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:

Nº Nome Matrícula Lotação Período

01 alacid augusto cordovil viana 5062160 crrP v 25/06/2021 a 30/06/2021

02 clemilton lima sousa 5953858 craMa 15/06/2021 a 25/06/2021

03 cleyton aquino 5950102 crPP iii 15/06/2021 a 27/06/2021

04 João Junio de sousa Mota 5953922 cTMsTM 04/05/2021 a 17/05/2021

05 Joelmir da silva almeida 5954000 crrPa 10/04/2021 a 16/04/2021

06 Jose carlos dos s. alves 5425573 crasHM 24/05/2021 a 06/06/2021

07 Jose rodrigues dos santos 5954023 craMa 26/04/2021 a 02/05/2021

08 Josemar coelho de souza 55587799 crrsal 28/04/2021 a 07/05/2021

09 Jucicleide rodrigues farias 57198748 dlPi 14/05/2021 a 20/05/2021

10 Kemyla Karem c. assunção 5952305 crfsTM 21/04/2021 a 04/05/2021

11 laercio Beltrao N. Junior 57203268 cPasi 25/05/2021 a 08/06/2021

12 Marcelo cleyton de o. viegas 5953905 crrP v 18/05/2021 a 01/06/2021

13 Mario antonio P. de oliveira 5952813 NTi 13/05/2021 a 22/05/2021

14 Mario antonio P. de oliveira 5952813 NTi 24/05/2021 a 30/05/2021

15 Mauricio cardoso da silva 54188696 crci 07/05/2021 a 09/05/2021

lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 855131
licENÇa Para TraTaMENTo dE saÚdE
Portaria nº 026/2022- caVs/dGP
Belém, 19 de setembro de 2022.
o dirETor dE GEsTÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela PorTaria de nº 595/21- GaB.sEaP, de 08 de 
junho de 2021.
rEsolvE: coNcEdEr de acordo com o art. 72, inciso Xiv c/c art. 77, in-
ciso i e art. 81 todos da lei 5.810 de 24/01/1994 (regime Jurídico Único), 
aos servidores relacionados a seguir, licENÇa saÚdE, a serem gozadas no 
período determinado, conforme descrito abaixo:

Nº Nome Matrícula Lotação Período

01 adelson Nunes Borges 5954007 PEM ii 27/07/2021 a 05/08/2021

02 Eli de sousa vieira 5950134 crasHM 28/08/2021 a 03/09/2021

03 Elisangela de fatima sodre vale 57173554 drs 09/08/2021 a 13/08/2021

04 francisco reginaldo P. dos santos 5931400 crPP v 18/08/2021 a 21/08/2021

05 Jardel santos Berredo 5954033 craMa 11/06/2021 a 24/06/2021

06 Jeovane acacio de araujo Junior 5953900 crrPa 07/06/2021 a 10/06/2021

07 Josimar silva de sa 5954038 crPP iii 24/06/2021 a 30/06/2021

08 leandro de oliveira souza 80015498 crPP iii 03/06/2021 a 07/06/2021

09 Marcela Joicy rocha Martins 5949458 crPP v 30/06/2021 a 02/07/2021

10 Marcelo Williams G. de lima 5950054 PEM i 22/06/2021 a 26/06/2021

11 Marcia Queiroz cavalcante 5954290 crPP i 30/06/2021 a 06/07/2021

12 Natan sousa de oliveira 5954320 crPP v 05/06/2021 a 08/06/2021

13 rafael Garcia e silva 57229836 ciME 02/06/2021 a 08/06/2021

14 Thainara Braga soares 5930454 PEM i 10/06/2021 a 11/06/2021

15 Thainara Braga soares 5930454 PEM i 14/06/2021 a 20/06/2021

16 Tulio Wagner silva Matos 57173613 cPasi 07/06/2021 a 13/06/2021

lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 855125
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.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico
Nº 035/2022 – seaP/Pa
Processo nº 2022/165019
UasG 925852
o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
para aquisição de medicamentos e outros materiais de uso veterinário para 
operacionalização do Núcleo de operações com cães – Noc, para atender 
as necessidades desta secretaria de Estado de administração Penitenciária 
- sEaP/Pa, nas atividades de serviços diários operacionais, ações de ensi-
no qualificativo/educação continuada e suporte logístico ao GAP, grupo de 
elite, conforme Termo de referência (anexo i do edital).
data de abertura: 04/10/2022 às 10:00h (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
o edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.
gov.br e
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: Gabriela sabino de assunção Barros.
Marco aNTÔNio siroTHEaU corrÊa rodriGUEs
ordenador de despesas

Protocolo: 855498
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2022 - UasG 925852
Processo nº 2021/181095, que tem como objeto a aquisição de insumos 
para promover e construir uma produção contínua nas marcenarias, no 
intuito de fomentar as unidades produtivas, contribuindo para a absorção 
da mão-de-obra carcerária e a autossuficiência do Sistema Penal.
data de abertura: 04/10/2022 às 10:00h (Horário de Brasília), o edital 
encontra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: Gabriel do Es-
pírito santo;
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br
Marco aNTÔNio siroTHEaU corrÊa rodriGUEs
ordenador de despesas

Protocolo: 855501

.

.

diÁria
.

diÁria
Portaria Nº: 00751/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5950122; diEGo MarcElo cosTa da silva; Policial PENal; Período: 
04/08/2022 a 04/08/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; 
objetivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 
1 (uma diária);
5937553; ErivaN cUNHa silva; Policial PENal; Período: 04/08/2022 a 
04/08/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; objetivo: 
EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 1 (uma 
diárias);
5920730; WalNEi dE NaZarE alvEs dE araUJo; MoTorisTa; Período: 
04/08/2022 a 04/08/2022 origem: MaraBá; destino: roNdoN do Pará; 
objetivo: coNdUZir vTr coM PPl Para ParTiciPar dE sEssÃo do Tri-
BUNal do JUri.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855508
diÁria
Portaria Nº: 00743/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5942513; WilliaN dos rEis saNTos; aGENTE PENiTENciário; Período: 
27/08/2022 a 27/08/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: saNTaNa do ara-
GUaia; objetivo: coNdUZir vTr, Para EscolTar o PPl, QUE sErá rE-
caMBiado Para o EsTado do MaTo Grosso.; diária(s): 1 (uma diária);
5954243; sErGio BalTaZar MoTa; Policial PENal; Período: 
27/08/2022 a 27/08/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: saNTaNa do 
araGUaia; objetivo: EscolTar o PPl, QUE sErá rEcaMBiado Para o 
EsTado do MaTo Grosso.; diária(s): 1 (uma diária);
5954145; rodriGo da silva lEiTE silvEira; Policial PENal; Perío-
do: 27/08/2022 a 27/08/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: saNTaNa do 
araGUaia; objetivo: EscolTar o PPl, QUE sErá rEcaMBiado Para o 
EsTado do MaTo Grosso.; diária(s): 1 (uma diária);
5950035; Marcos fEliPE saNcHEs dE soUsa; Policial PENal; Perío-
do: 27/08/2022 a 27/08/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: saNTaNa do 
araGUaia; objetivo: EscolTar o PPl, QUE sErá rEcaMBiado Para o 
EsTado do MaTo Grosso.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855504
diÁria
Portaria Nº: 00746/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5953984; ridErlEY alMEida do NasciMENTo; Policial PENal; Perío-
do: 26/08/2022 a 26/08/2022 origem: saliNÓPolis; destino: ToMÉ-a-
ÇU; objetivo: coNdUZir vTr, Para EscolTar o PPl, QUE sErá rEcaM-
Biado Para o EsTado do MaTo Grosso.; diária(s): 1 (uma diária);
5959221; diEGo soarEs dos saNTos; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 26/08/2022 a 26/08/2022 origem: saliNÓPolis; destino: ToMÉ-a-
ÇU; objetivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855505

diÁria
Portaria Nº: 00748/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
57232086; JosE fErNaNdo liMa saNTos; MoTorisTa; Período: 
27/08/2022 a 01/09/2022 origem: saNTa iZaBEl do Pará; destino: 
saNTarÉM; objetivo: coNdUZir vTr coM PPl EM caráTEr dE TraNs-
fErÊNcia.; diária(s): 5 e ½ (cinco e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855506
diÁria
Portaria Nº: 00788/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
57202213; PaUlo cEZar Barros JUNior; MoTorisTa; Período: 
31/08/2022 a 31/08/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: Novo rEParTi-
MENTo; objetivo: coNdUZir vTr coM PPl Para ParTiciPar dE sEssÃo 
do TriBUNal do JUri.; diária(s): 1 (uma diária);
5954316; clEiToN cosTa PaNToJa; Policial PENal; Período: 
31/08/2022 a 31/08/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: Novo rEParTi-
MENTo; objetivo: coNdUZir vTr coM PPl Para ParTiciPar dE sEssÃo 
do TriBUNal do JUri.; diária(s): 1 (uma diária);
5953878; valTEr silva saNTos; Policial PENal; Período: 31/08/2022 a 
31/08/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: Novo rEParTiMENTo; objetivo: 
coNdUZir vTr coM PPl Para ParTiciPar dE sEssÃo do TriBUNal do 
JUri.; diária(s): 1 (uma diária);
55209480; JosE raiMUNdo cardoso PEiXoTo; aGENTE PENiTENci-
ário; Período: 31/08/2022 a 31/08/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: 
Novo rEParTiMENTo; objetivo: coNdUZir vTr coM PPl Para ParTici-
Par dE sEssÃo do TriBUNal do JUri.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855523
diÁria
Portaria Nº: 00790/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5898842; aNToNio viriaTo Moia Gaia; MoTorisTa; Período: 
29/08/2022 a 30/08/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; objetivo: 
coNdUZir a vTr, coM o PPl, EM caráTEr dE TraNfErÊNcia E ENTrE-
Ga dE MaloTE No ProTocolo da sEaP.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5954559; valdilENo carvalHo PiNTo; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 29/08/2022 a 30/08/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; ob-
jetivo: EscolTar PPl, EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia E ENTrEGa dE 
MaloTE No ProTocolo da sEaP.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5940670; GilENo riBEiro carNEiro; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 29/08/2022 a 30/08/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; ob-
jetivo: EscolTar PPl, EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia E ENTrEGa dE 
MaloTE No ProTocolo da sEaP.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855524
diÁria
Portaria Nº: 00795/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5898842; aNToNio viriaTo Moia Gaia; MoTorisTa; Período: 
24/08/2022 a 25/08/2022 origem: caMETá; destino: aBaETETUBa; ob-
jetivo: coNdUZir vTr coM PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
5940670; GilENo riBEiro carNEiro; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 24/08/2022 a 25/08/2022 origem: caMETá; destino: aBaETETUBa; 
objetivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855525
diÁria
Portaria Nº: 00797/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
57174568; liNdErlEY silva da cosTa; aGENTE PENiTENciário; Perí-
odo: 30/08/2022 a 30/08/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; 
objetivo: EscolTar PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diária(s): 1 
(uma diária);
5953868; rafaEl carlos da silva; Policial PENal; Período: 30/08/2022 a 
30/08/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; objetivo: EscolTar 
PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma diárias);
5868777; daNiEl PErEira BarBosa; MoTorisTa; Período: 30/08/2022 a 
30/08/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; objetivo: coNdUZir 
a vTr coM iNTErNo Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma 
diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855526
diÁria
Portaria Nº: 00799/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5953954; sErGio fEliPE olivEira GUEdEs; Policial PENal; Período: 
28/06/2022 a 30/06/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; objetivo: 
EscolTa do PPl, Para ParTiciPar dE coNsUlTa MEdica PsiQUiaTrica 
No “rENaTo cHavEs”, EM BElÉM.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
57210805; JosE dos saNTos TocaNTiNs dE MoraEs; MoTorisTa; Perío-
do: 28/06/2022 a 30/06/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; objetivo: 
EscolTa do PPl, Para ParTiciPar dE coNsUlTa MEdica PsiQUiaTrica 
No “rENaTo cHavEs”, EM BElÉM.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5958708; Joao NETo cosTa dE olivEira; aGENTE PENiTENciário; Perío-
do: 28/06/2022 a 30/06/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; objetivo: 
EscolTa do PPl, Para ParTiciPar dE coNsUlTa MEdica PsiQUiaTrica 
No “rENaTo cHavEs”, EM BElÉM.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
5926636; odilENo raiol alMEida; Policial PENal; Período: 
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28/06/2022 a 30/06/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: BElÉM; objetivo: 
EscolTa do PPl, Para ParTiciPar dE coNsUlTa MEdica PsiQUiaTrica 
No “rENaTo cHavEs”, EM BElÉM.; diária(s): 2 e ½ (duas e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855527
diÁria
Portaria Nº: 00784/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5850576; aNdErsoN corrEa viEira; MoTorisTa; Período: 
25/08/2022 a 25/08/2022 origem: MocaJUBa; destino: BElÉM; objeti-
vo: coNdUZir a vTr, aTÉ a sEdE Para fiNs dE rEsolvEr assUNTos 
rEfErENTEs a EsTa UNidadE PENal.; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855518
diÁria
Portaria Nº: 00771/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
7009648; aNdrE olivEira dE MElo; Policial PENal; Período: 
25/08/2022 a 25/08/2022 origem: caPaNEMa; destino: BElÉM; obje-
tivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): ½ 
(meia diária);
54180771; GiovaNY riTa MaTos Barroso; MoTorisTa; Período: 
25/08/2022 a 25/08/2022 origem: caPaNEMa; destino: BElÉM; objetivo: 
coNdUZir vTr coM PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): ½ 
(meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855514
diÁria
Portaria Nº: 00754/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5921566; rafaEla Maria colarEs viaNa; TEcNico EM GEsTao dE iN-
fra-EsTrUTUra/arQUiTETUra; Período: 24/08/2022 a 24/08/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: casTaNHal; objetivo: EscolTar o PPl EM cará-
TEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 1 (uma diária);
5934864; NUBia JaNE da silva BaTisTa; TEcNico EM GEsTao dE iNfra
-EsTrUTUra/ENGENHaria civil; Período: 24/08/2022 a 24/08/2022 ori-
gem: BElÉM; destino: casTaNHal; objetivo: EscolTar o PPl EM cará-
TEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 1 (uma diária);
5159512; lUiZ carlos riBEiro alBUQUErQUE; MoTorisTa; Período: 
24/08/2022 a 24/08/2022 origem: BElÉM; destino: casTaNHal; obje-
tivo: coNdUZir vTr coM sErvidorEs da cEar.; diária(s): 1 (uma di-
ária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855510
diÁria
Portaria Nº: 00757/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5949303; JadsoN airToN dE soUZa liMa; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 05/07/2022 a 05/07/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; 
objetivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 
1 (uma diária);
5868777; daNiEl PErEira BarBosa; MoTorisTa; Período: 05/07/2022 a 
05/07/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; objetivo: coNdUZir 
vTr coM PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia dE iNsTrUÇÃo E JUlGa-
MENTo.; diária(s): 1 (uma diária);
5946987; salaZar fErraZ soUZa; Policial PENal; Período: 
05/07/2022 a 05/07/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; ob-
jetivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 1 
(uma diária);
5953868; rafaEl carlos da silva; Policial PENal; Período: 
05/07/2022 a 05/07/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; ob-
jetivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 1 
(uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855511
errata de diÁria
ERRATA DE PORTARIA N°00512/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.108 de 08 de setembro de 2022, Protocolo: 849854
oNde se LÊ:
servidor(es): 54188511 - Joao corrEa dos saNTos– MoTorisTa.
Período: 18/08 a 21/08/2022 – diária(s): 4 (quatro diárias)
Leia-se:
servidor(es): 54188511 - Joao corrEa dos saNTos– MoTorisTa.
Período: 18/08 a 21/08/2022 – diária(s): 3 e ½ (três diárias e meia)

Protocolo: 855529
diÁria
Portaria Nº: 00786/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
servidor(es):
5815355; fraNcisco MENdoNca dE frEiTas; MoTorisTa; Período: 
26/08/2022 a 26/08/2022 origem: BraGaNÇa; destino: BElÉM; obje-
tivo: coNdUZir vTr coM PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diá-
ria(s): 1 (uma diária);
5949872; laEdsoN MoNTEiro NasciMENTo; Policial PENal; Período: 
26/08/2022 a 26/08/2022 origem: BraGaNÇa; destino: BElÉM; objeti-
vo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 1 (uma 
diária);
5954561; JosE EdNaldo BriTo PErEira; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 26/08/2022 a 26/08/2022 origem: BraGaNÇa; destino: BElÉM; 
objetivo: EscolTar o PPl EM caráTEr dE TraNsfErÊNcia.; diária(s): 
1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUEs dE MoraEs

Protocolo: 855521

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°2568/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
o dirETor dE GEsTÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor dHYEl lUiZ MacEdo dE carvalHo, matrícula 
funcional n° 5431190/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços 
Técnicos Penitenciários de controle de Prontuários (GsTP), com lotação 
no centro de recuperação do coqueiro (crc), no período de 03/10/2022 
a 01/11/2022, em substituição ao titular BENEdiTo faGNEr silva dos 
saNTos, matrícula funcional n° 57203966/1, que estará em gozo de férias 
regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 855391
Portaria N°2566/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
o dirETor dE GEsTÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor fErNaNdo MiraNda alBarado, matrícula funcional 
n° 5954361/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equi-
pe Penitenciária (GsEP), com lotação no centro de recuperação regional 
silvio Hall de Moura (crrsHM), no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 
em substituição ao titular alEX saNdro dE soUZa GoNÇalvEs, matrícula 
funcional n° 5950114/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 855388
Portaria N°2567/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
o dirETor dE GEsTÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor lEoNardo fraNco Morais, matrícula funcional 
n° 55209509/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Técnicos 
Penitenciários de controle de Prontuários (GsTP), com lotação no centro 
de recuperação regional de itaituba (crri), no período de 03/10/2022 a 
01/11/2022, em substituição ao titular KENia crisTiNa viEira olivEira, 
matrícula funcional n° 57202128/1, que estará em gozo de férias regula-
mentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 855389
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°2565/2022-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
o dirETor dE GEsTÃo dE PEssoas, no uso de suas atribuições legais,
rEsolvE:
dEsiGNar o servidor valdilENo carvalHo PiNTo, matrícula funcional 
n° 5954559/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária (GsEP), com lotação no centro de recuperação regional de 
cametá (crrcaM), no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, em subs-
tituição ao titular EMErsoN fErrEira sErrÃo, matrícula funcional n° 
54191244/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 855385
Portaria Nº 277/2022 – GaB/seaP/Pa
Belém - Pa, 21 de setembro de 2022
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências, 
coNsidEraNdo o disposto no art. 105, §2º da lei Estadual nº 5.810/94 - 
regime Jurídico Único do Pará;
coNsidEraNdo os atos administrativos de instrução e julgamento da sai 
nº 5537/2020;
rEsolvE:
art. 1º. com fulcro no parágrafo único do art. 224 da lei Estadual nº 
5.810/1994, conhecer o recurso administrativo interposto pelo servidor o. 
M. l (5954249) mas negar-lhe provimento para manter na integralidade a de-
cisão do Exmo. corregedor Geral Penitenciário que lhe aplicou a penalidade de 
suspensão pelo prazo de dezesseis dias, sem conversão de multa, por infração 
ao art. 177, iv e art. 189 da lei Estadual nº 5.810/1994 (regime Jurídico 
único dos servidores civis do Estado do Pará), nos seus termos.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco aNToNio siroTHEaU corrEa rodriGUEs
secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 855542
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..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 604 de 20 de seteMBro de 2022.
servidor: rodriGo crisTiaNo sarMENTo alvEs
cargo: assistente cultural
Matrícula: 57192217-1
Período de Gozo: 05.10.2022 a 01.02.2023, 120 (cento e vinte) dias
referente ao Triênio: 09.01.2014 a 08.01.2017 (60 sessenta dias), 
09.01.2017 a 08.01.2020 (60 sessenta dias).

Protocolo: 855463
Portaria Nº 632 de 20 de seteMBro de 2022.
servidor: JosÉ NoNaTo cardoso MoNTEiro
cargo: auxiliar operacional
Matrícula: 57200916/1
Período de Gozo: 03.10.2022 a 01.11.2022, 30 (trinta) dias
referente ao Triênio: 05.08.2008a04.08.2011.

Protocolo: 855465
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 633 de 20 de seteMBro de 2022.
o sEcrETário adJUNTo da sEcrETaria dE EsTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do laudo Médico 
nº 93578, de 31.08.2022,
r E s o l v E:
i- coNcEdEr, à servidora isaBEl crisTiNa cordEiro loPEs, matrí-
cula nº 57191443-1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 60 
(sessenta) dias de licENÇa Para TraTaMENTo dE saÚdE, no período de 
14.03.2022 a 12.05.2022, sem prejuízo de sua remuneração.
ii- Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a data de 14.03.2022.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
secretaria de Estado de cultura, em 20 de setembro de 2022.
lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior
secretário adjunto da secretaria de Estado de cultura/sEcUlT

Protocolo: 855478
.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 257/2022
Processo Nº: 2022/794546
OBJETO: O presente contrato é resultante da premiação do edital especificado 
no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte integrante 
do edital do concurso. a sEcUlT, por meio do presente contrato, concede ao 
PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de acordo com as mo-
dalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado segundo os critérios 
previstos no respectivo Edital, com a finalidade de identificar, valorizar e dar 
visibilidade às atividades artísticas existentes nas diferentes regiões do terri-
tório paraense. Em contrapartida, o PrEMiado se obriga, nos termos deste 
contrato, a observar as regras aqui estabelecidas, bem como no edital do con-
curso.  o presente contrato não caracteriza vínculo empregatício ou funcional 
do PrEMiado com a sEcUlT, constituindo-se, para todos os efeitos legais, em 
simples incentivo cultural ao artista do Estado do Pará, sem qualquer relação 
de subordinação e exaurindo-se a relação aqui firmada.
valor: r$15.000,00 (quinze mil reais)
daTa dE assiNaTUra: 20/09/2022
viGÊNcia do coNTraTo: 20/09/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTis.
ciENTif.dEsPorT. E oUTras PTrEs: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258973 (MaraBá) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
sErvidor rEsPoNsávEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEvErEiro dE 2022.
arTisTa PrEMiada: daca solUÇÕEs EM TEcNoloGia EirEli – cPf Nº 
35.605.473/0001-05
ENdErEÇo: rua sol do oeste, Quadra 18, lote 12, Bom Planalto, Marabá-
Pa, cEP: 68.501- 700.
ordENador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 855260
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 256/2022
Processo Nº: 2022/781766
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a sEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 

se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a sEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
valor: r$50.000,00 (cinquenta mil reais)
daTa dE assiNaTUra: 20/09/2022
viGÊNcia do coNTraTo: 20/09/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia .cUlTUr.arTis. 
ciENTif.dEsPorT. E oUTras PTrEs: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258967 (saNTarÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
sErvidor rEsPoNsávEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEvErEiro dE 2022.
arTisTa PrEMiada: viviaNE dENisE loPEs corrEa – cPf Nº 
956.217.682-72
ENdErEÇo: rua Euzébio sardinha, nº 292, alter do chão / santarém, Pa, 
cEP: 68060-120.
ordENador: Bruno chagas da silva rodrigues ferreira

Protocolo: 855196
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria nº 634/22, de 20.09.2022.
servidora: lidia Maria rEis dE soUsa
Matrícula: 54187943-2
cargo: Técnica em Gestão Pública – assistente social
cPf: 330.192.902-87
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030......................................... r$ 600,00
ordenador de despesa: lUiZ Maria dE JEsUs soarEs JUNior

Protocolo: 855377

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1800 – cGP/FcP 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, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo o e-mail encaminhado do GaPrE datado de 19/09/2022.
rEsolvE:
i – EXoNErar a pedido, a partir de 19/09/2022 o servidor abaixo rela-
cionado. 

NoMe carGo cÓdiGo/PadrÃo

GUsTavo frEiTas BarBosa dE soUZa GErENTE GEP-das-011.3

ii - dEsiGNar, a contar de 19/09/2022, o servidor abaixo relacionado, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder interina-
mente pelo NÚclEo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo.

NoMe carGo cÓdiGo/PadrÃo

HUGo BisPo saNTos do NasciMENTo GErENTE GEP-das-011.3

rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE,
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 855061

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1801 - cGP/FcP de 20 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas, pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
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coNsidEraNdo o disposto no decreto nº795 de 29 de maio de 2020, 
publicado no doE n.º34.240, de 01 de junho de 2020.
coNsidEraNdo o PaE nº 2022/1116440 de 31/08/2022 e ainda ofÍcio 
Nº 030 / 2022 - Pr/iTErPa de 31/08/2022
rEsolvE:
cEdEr o servidor, JUlio cEsar da silva MElo, matrícula nº 57203419/1, 
Motorista, ao instituto de Terras do Pará - iTErPa. Pelo período de 
01/10/2022 a 30/09/2026, com ônus para o Órgão cessionário.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
GUilHErME rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 855431
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Pe 012/2022 – srP  nº 007/2022 – FcP
Pae nº: 2022/619160
objeto: registro de Preços para a futura ou Eventual aquisição  de 313 mesas 
interativas com tela sensível ao toque, que contribuirá para a modernização 
das Bibliotecas pertencentes ao sistema de Bibliotecas da fundação cultural 
do Pará, a saber: Biblioteca arthur vianna, Bibliotecas das Usinas do Terpaz e 
Bibliotecas Públicas Municipais do Estado que estão em pleno funcionamento, 
a fim de atender às necessidades da FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, confor-
me descritivo constante no Termo de referência
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a data de abertura do certame
UasG: 925489
data de abertura: 05 de outubro de 2022
Hora de Abertura: 11h30min (horário oficial de Brasília/DF)
local da sessão: www.gov.br 
Entrega do Edital:  www.gov.br 
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 855545

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

 a superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da pregoeira do certame, HoMoloGa o Pregão 
Eletrônico nº 05/2022/fcG, Processo nº 2022/753087, o qual teve como 
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agenciamento de hospedagem, e o seguinte resultado:
loTE ÚNico - BrasiTUr EvENTos E TUrisMo lTda, 
cNPJ: 23.361.387/0001-07
valor ToTal - r$ 476.598,00
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em www.com-
prasgovernamentais.gov.br e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 20 de setembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHosa caPUTo
superintendente da fcG.

Protocolo: 855446
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 045/2022
Processo Nº 2022/1144608
cotaÇÃo eLertrÔNica Nº 043/2022
objeto: . contratação de Empresa para aquisição de 650 caixas de água 
mineral, contendo 48 unidades de copo de 200 Ml em cada caixa, para 
atender as necessidades da fundação.
valor Global: r$ 12.350,00 (doze mil, trezentos e cinquenta reais)
data de assinatura: 20/09/2022
vigência: 12 (doze) meses
fiscal de contrato: antonio Jorge da silva cardoso – Matricula Nº: 
7003951/1
suplente de contrato: daniela Maria Tavares roumie e silva – Matricula 

Nº: 5947519/1
dotação orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.30
fonte: 0101
Pi: 412.000.8338c
contratado (a): l dias MoNTEiro coMErcio dE ProdUTos aliMENTi-
cios (coMErcial MoNTEiro)
cNPJ n°: 44.993.260/0001-80
Endereço: conjunto
Maria José, Bairro do Benguí - cEP: 66.630-140, Belém-Pa.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 855073

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 021/2021
Processo Nº 2021/681060
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N° 006/2021
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto o reajuste contratual de 
10,08% (dez vírgula zero oito por cento) pelo Índice Geral de Preços de 
Mercado - iGPM sobre a contratação de empresa para a prestação de ser-
viço de pesquisa de Mídia.
data de assinatura: 30/08/2022
do valor global reajustado: r$ 475.615,08 (quatrocentos e setenta e cinco 
mil, seiscentos e quinze reais e oito centavos);
fundamento legal: art. 37, inciso XXi da constituição federal c/c artigos 
40, inciso Xi e 55, inciso iii da lei federal n º 8.666/93;
Dos recursos financeiros:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
ação n° 231.451
Pi: 412.000.8338c
contratado: KaNTar iBoPE PEsQUisa dE Midia lTda.
cNPJ: 42.196.550/0016-54
Endereço: avenida conselheiro furtado, n.º 2865, Edifício síntese 21, 04º 
e 12º andares, salas 401 1203 e 1205, Bairro da cremação, cEP 66063-
060, Belém-Pa.
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 855419
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 942/2022-GaB/Pad Belém, 12 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/862699 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disciPli-
Nar em desfavor do servidor a.N.T., matrícula nº 57222950-1, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 178, 
v c/c art. 190, iv, v e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afasTar como medida preventiva o servidor a.N.T., matrícula nº 
57222950-1, de suas atividades funcionais desta secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiE-
lE raiol alvEs, matrícula nº 5902351-1, alBErTiNa do socorro do 
carMo silva, matrícula nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio dos saNTos 
da cosTa, matrícula nº 5902612-1, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iv – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
v – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
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Portaria Nº943/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1102298 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
silva MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl Barros BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº944/2022-GaB/Pad Belém, 19 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/838060 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1473/2022 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - asJUr/sEdUc/Pa
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disci-
PliNar em desfavor do servidor a.M.s.c., matrícula nº 54192488-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, ii, 
vi, 178, v, c/c art. 190, v e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiElE 
raiol alvEs, matrícula nº 5902351-1, Marcia Ercilia loUriNHo lo-
PEs, matrícula nº 57188432-2 e roBErTo aNiZio dos saNTos da cos-
Ta, matrícula nº 5902612-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº945/2022-GaB/Pad Belém, 19 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/600835 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disci-
PliNar em desfavor do servidor a.c.l.v., matrícula nº 57188350-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v c/c art. 190, iv, v e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afasTar como medida preventiva o servidor a.c.l.v., matrícula nº 
57188350-2, de suas atividades funcionais desta secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores alciNETE do 
socorro liMa da cosTa, matrícula nº 57211696-1, fEliPE TEiXEira 
rEZENdE, matrícula nº 54197224-2 e saYoNara caMarGo foNTaNa, 
matrícula nº 773573-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no 
prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por 
igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iv – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
v – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº946/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/683411 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do so-
corro do carMo silva, Mat. nº 57213238-1 e EdUardo david sa-
vElariNHo PaNToJa, Mat. nº 5901035-1 , para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá 
ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da admi-
nistração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº947/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2020/795677 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
socorro do carMo silva, Mat. nº 57213238-1 e EdUardo david 
savElariNHo PaNToJa, Mat. nº 5901035-1, para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá 
ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da admi-
nistração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº948/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 
2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/623337 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
silva MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl Barros BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº949/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 
2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/535189 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
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silva MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl Barros BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº950/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/854084 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
silva MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl Barros BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº951/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1202575 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
silva MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl Barros BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº952/2022-GaB/Pad Belém, 19 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/697969 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disciPli-
Nar em desfavor do servidor f.a.s.f., matrícula nº 5556546-3, pelo come-
timento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 178, 
v c/c art. 190, iv, v e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afasTar como medida preventiva o servidor f.a.s.f., matrícula nº 
5556546-3, de suas atividades funcionais desta secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa saNTos 
da foNsEca, matrícula nº 57176254-2, Maria das GraÇas dE olivEi-
ra, matrícula nº 745510-1 e Gilvaldo da cUNHa olivEira, matrícula nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iv – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
v – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Portaria Nº953/2022-GaB/siNd. Belém, 16 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/201554 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras TElMa lUcia da 
silva MorEira, Mat. nº 5890577-1 e iZaBEl Barros BraGa, Mat. nº 
772135-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 954/2022-GaB/Pad. Belém, 19 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1176785 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo em des-
favor da servidora r.a.G.M, matrícula nº 5530024-2, pelo cometimento de 
transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 178, v, Xvii c/c 
art. 190, iv, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiElE 
raiol alvEs, matrícula nº 5902351-1, roBErTo aNÍZio dos saNTos 
da cosTa, matrícula nº 5902612-1 e Marcia Ercilia loUriNHo loPEs, 
matrícula nº 57188432-2, para, sob a presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 955/2022-GaB/Pad. Belém, 19 de 
setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a PorTaria nº 510/2017-GaB/Pad de 22/11/2017, 
publicada no doE edição nº 33.504 de 24/11/2017;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 897/2022, datado em 
09/09/2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora alciNETE do socorro liMa da cosTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 510/2017-GaB/Pad de 22/11/2017, publicada no doE edição 
nº 33.504 de 24/11/2017, em substituição à servidora TaNia dE NaZarÉ 
PaMPloNa sEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
saYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de redes/sUBst. Nº 956/2022-GaB/Pad. Belém, 19 
de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a PorTaria nº 131/2020-GaB/Pad de 06/10/2020, 
publicada no doE edição nº 34.364 de 07/10/2020;
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coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 02/2022, datado em 
16/09/2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dEsiGNar a servidora aNa PaUla MENdoNca dE olivEira, Mat. 
nº 54182576-2, na condição de presidente do Processo administrativo 
disciplinar nº 131/2020-GaB/Pad de 06/10/2020, publicada no doE edição 
nº 34.364 de 07/10/2020, em substituição ao servidor fáBio HENriQUE 
PavÃo frEiTas, Mat. nº 57209935-1 e iNclUir o servidor BrUNo 
Maia BaTisTa, Mat. nº 55588073-2, na composição de tal colegiado, na 
condição de membro;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Port. de Prorr/sUBst. Nº 957/2022-GaB/Pad. Belém, 19 
de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a PorTaria nº 321/2021-GaB/Pad de 15/03/2021, 
publicado no doE edição nº 34.519 de 16/03/2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, de 16 de setembro 
de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i - sUBsTiTUir os servidores fáBio HENriQUE PavÃo frEiTas, Mat. nº 
57209935-1 e silviaNE BaTisTa MiraNda, Mat. nº 57224558-1, pelos 
servidores aNa PaUla MENdoNÇa dE olivEira, Mat. nº 54182576-2 e 
BrUNo Maia BaTisTa, Mat. nº 55588073-2, para atuar no Pad supracita-
do, na qualidade de Presidente e membro;
ii - ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
iv – revogam-se as disposições em contrário;
v – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº958/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 20/2021-GaB/Pad de 13 de janeiro 
de 2021, publicada no doE n° 34.459 de 14 de janeiro de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 883/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº959/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 40/2021-GaB/Pad de 14 de janeiro 
de 2021, publicada no doE n° 34.461 de 15 de janeiro de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 884/2022-cPad, de 09 de 
setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita pror-
rogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.

r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº960/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 90/2021-GaB/Pad de 26 de janeiro 
de 2021, publicada no doE n° 34.472 de 27 de janeiro de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 885/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº961/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 112/2021-GaB/Pad de 27 de 
janeiro de 2021, publicada no doE n° 34.473 de 28 de janeiro de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 886/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº962/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 122/2021-GaB/Pad de 29 de 
janeiro de 2021, publicada no doE n° 34.478 de 02 de fevereiro de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 887/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
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Portaria de Prorr. Nº963/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 125/2021-GaB/Pad de 29 de 
janeiro de 2021, publicada no doE n° 34.478 de 02 de fevereiro de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 888/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº964/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 127/2021-GaB/Pad de 29 de 
janeiro de 2021, publicada no doE n° 34.481 de 04 de fevereiro de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 889/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº965/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 271/2021-GaB/Pad de 04 de março 
de 2021, publicada no doE n° 34.509 de 05 de março de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 890/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº966/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 276/2021-GaB/Pad de 04 de março 
de 2021, publicada no doE n° 34.509 de 05 de março de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 898/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 

formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº967/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 378/2021-GaB/Pad de 30 de março 
de 2021, publicada no doE n° 34.537 de 31 de março de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 900/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº968/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 381/2021-GaB/Pad de 30 de março 
de 2021, publicada no doE n° 34.537 de 31 de março de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 899/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº969/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 1.234/2021-GaB/Pad de 23 de 
agosto de 2021, publicada no doE n° 34.679 de 24 de agosto de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 901/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
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Portaria de Prorr. Nº970/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar através da PorTaria nº 1.253/2021-GaB/Pad de 26 de 
agosto de 2021, publicada no doE n° 34.683 de 27 de agosto de 2021;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 902/2022-cPad, de 09 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº971/2022-GaB/Pads. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo 
disciPliNar siMPlificado através da PorTaria nº 792/2022-GaB/
Pads de 10 de agosto de 2022, publicada no doE n° 35.076 de 12 de 
agosto de 2022;
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 914/2022-cPads, de 12 
de setembro de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita 
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 
9.230, de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a PorTaria acima 
referida, a contar da data subsequente ao termo final do último prazo 
então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc.
Portaria de redes. Nº 972/2022-GaB/Pad.  Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 913/2022-NdE/sEdUc, 
de 09/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 306/2018-GaB/Pad 
de 12/11/2018, publicada no doE n° 33.741 de 19/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria nº 1.321/2021-GaB/Pad de 09/09/2021, publicada no doE 
nº 34.694 de 10/09/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 974/2022-GaB/Pad.  Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 02/2022-NdE/sEdUc, 
de 09/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 104/2019-GaB/Pad 
de 13/06/2019, publicada no doE n° 33.896 de 14/06/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 177/2019-GaB/Pad de 23/08/2019, publicada no doE 
nº 33.961 de 26/08/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 

processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº 975/2022-GaB/Pad.  Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  os termos do Memorando nº 930/2022-NdE/sEdUc, 
de 14/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria nº 196/2019-GaB/Pad 
de 09/09/2019, publicada no doE n° 33.976 de 12/09/2019, prorrogado 
pela PorTaria nº 290/2019-GaB/Pad de 21/11/2019, publicada no doE 
nº 34.041 de 22/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
PORTARIA acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 976/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 924/2022, datado em 14 de 
setembro de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBsTiTUir a servidora alBErTiNa do socorro do carMo silva, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia Ercilia loUriNHo loPEs, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 611/2022-GaB/Pad de 25/05/2022, publicado no doE n° 34.983 de 
26/05/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 977/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 928/2022, datado em 14 de 
setembro de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBsTiTUir a servidora alBErTiNa do socorro do carMo silva, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia Ercilia loUriNHo loPEs, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 646/2022-GaB/Pad de 10/06/2022, publicado no doE n° 35.009 de 
15/06/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 978/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 923/2022, datado em 14 de 
setembro de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
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r E s o l v E:
i – sUBsTiTUir a servidora alBErTiNa do socorro do carMo silva, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia Ercilia loUriNHo loPEs, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 702/2022-GaB/Pad de 01/07/2022, publicado no doE n° 35.034 de 
05/07/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de sUBst. Nº 979/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memorando nº 922/2022, datado em 14 de 
setembro de 2022, da comissão Processante;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E s o l v E:
i – sUBsTiTUir a servidora alBErTiNa do socorro do carMo silva, 
mat. nº 57213238-1, pela servidora Marcia Ercilia loUriNHo loPEs, 
mat. nº 57188432-2, para atuar no Processo administrativo disciplinar 
nº 766/2022-GaB/Pad de 03/08/2022, publicado no doE n° 35.068 de 
04/08/2022, na qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de Prorr. Nº 980/2022-GaB/siNd. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo  a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria pela 
PorTaria nº 769/2022-GaB/siNd de 04 de agosto de 2022, publicada no 
doE n° 35.069 de 05 de agosto de 2022;
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 01/2022, de 09 de setembro 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de sindicância, 
de que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente ao 
termo final do último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão sindicante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria de redes. Nº981/2022-GaB/siNd. Belém, 20 de se-
tembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os termos do Memo. nº 931/2022-GaB/siNd, de 
15/09/2022, firmado pela Sra. Presidente da Sindicância Investigatória, 
instaurada nos termos da PorTaria nº 1.357/2021-GaB/siNd de 
13/09/2021, publicada no doE, edição nº 34.697 de 14/09/2021, 
prorrogada pela PorTaria nº 618/2022-GaB/siNd de 26/05/2022, 
publicada no doE, edição nº 34.988 de 31/05/2022;
coNsidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, 
o Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de 
realização de procedimentos necessários na busca da verdade real dos 
fatos, indispensáveis, para formar sua convicção.
r E s o l v E:
i – rEdEsiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias 
úteis, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão sindicante, de 
que trata a PorTaria acima referida, a contar da data subsequente ao 
termo final do último prazo então concedido;
ii – coNvalidar os atos praticados pela comissão sindicante.
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc.
Portaria Nº 982/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/879022 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disci-
PliNar em desfavor da servidora c.c.s.l., matrícula nº 57216137-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v, Xvii c/c art. 190, iv, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiElE 
raiol alvEs, matrícula nº 5902351-1, roBErTo aNÍZio dos saNTos 
da cosTa, matrícula nº 5902612-1 e Marcia Ercilia loUriNHo loPEs, 
matrícula nº 57188432-2, para, sob a presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 983/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1042409 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disci-
PliNar em desfavor da servidora J.s.s.r., matrícula nº 57227153-2, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v, Xvii c/c art. 190, iv, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras crisTiaNE dE Na-
ZarÉ silva carvalHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JosÉ silva do 
NasciMENTo, matrícula nº 5090580-4 e GEorGiNa sarMaNHo siQUEi-
ra, matrícula nº 301973-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 984/2022-GaB/Pad. Belém, 20 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/1037998 e as demais infrações conexas que emergirem 
no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disci-
PliNar em desfavor do servidor P.s.s.c., matrícula nº 54185645-2, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, vi, 
178, v, Xvii c/c art. 190, iv, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras crisTiaNE dE Na-
ZarÉ silva carvalHo, matrícula nº 57212403-1, Maria JosÉ silva do 
NasciMENTo, matrícula nº 5090580-4 e GEorGiNa sarMaNHo siQUEi-
ra, matrícula nº 301973-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº985/2022-GaB/siNd. Belém, 20 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2020/1029256 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1461/2021 exarada pelo 
coordenador do Núcleo Jurídico - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
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r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelas servidoras iZaBEl Barros 
BraGa, Mat. nº 772135-1 e TElMa lÚcia da silva MorEira, Mat. nº 
5890577-1, para, sob a presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período por 
conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 986/2022-GaB/Pad Belém,20 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrativo 
Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergirem 
no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disci-
PliNar em desfavor dos servidores M.a.f.s., matrícula nº 57233957-1, 
M.c.s.M., matrícula nº 554898-2, M.s.f.s., matrícula nº 515787-1 e M.
f.T.P., matrícula nº 6035990-1, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem o art. 178, vii c/c art. 190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa saNTos da 
foNsEca, matrícula nº 57176254-2, Maria das GraÇas dE olivEira, 
matrícula nº 745510-1 e Gilvaldo da cUNHa olivEira, matrícula nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 987/2022-GaB/Pad Belém,20 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disciPli-
Nar em desfavor dos servidores M.G.s.s.B.G., matrícula nº 6010695-2, 
M.r.o., matrícula nº 778303-1, M.c.s., matrícula nº 5802954-3 e M.a.l., 
matrícula nº 5936897-1, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao 
que dispõem o art. 178, vii c/c art. 190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa saNTos da 
foNsEca, matrícula nº 57176254-2, Maria das GraÇas dE olivEira, 
matrícula nº 745510-1 e Gilvaldo da cUNHa olivEira, matrícula nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
Portaria Nº 988/2022-GaB/Pad Belém,20 de setembro de 2022.
o oUvidor dEsTa sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo – sEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria nº 704/2015 – 
Gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNsidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNsidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - asJUr/sEdUc/Pa;
coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;

r E s o l v E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcEsso adMiNisTraTivo disciPli-
Nar em desfavor das servidoras M.o.s., matrícula nº 5954802-1, M.f.P., 
matrícula nº 5890726-1 e M.N.c., matrícula nº 57211023-1, pelo cometi-
mento de transgressão, em tese, ao que dispõem o art. 178, vii c/c art. 
190, Xiv da lei nº 5.810/94;
ii – coNsTiTUir comissão composta pelos servidores rENaTa saNTos da 
foNsEca, matrícula nº 57176254-2, Maria das GraÇas dE olivEira, 
matrícula nº 745510-1 e Gilvaldo da cUNHa olivEira, matrícula nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iv – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 855269
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa saÚde
NoME: aNGEla aZEvEdo cosTa
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 25/01/22 a 24/04/22
MaTricUla: 468274/1 carGo: aG PorTaria
loTacao: dEP iNsP doc Escolar/BElEM
laUdo MEdico: 88734
NoME: carivaldo aNToNio MacEdo Baia
coNcEssao: 150 dias
PEriodo: 09/12/2021 a 07/05/22
MaTricUla: 5691354/2 carGo: Prof
loTacao: EE aMaBilio PErEira/coNc Para
laUdo MEdico: 88684
NoME: caTia rEGiNa dE saNTaNa colarEs
coNcEssao:  90 dias
PEriodo: 06/04/22 a 04/07/22
MaTricUla: 5717051/1  carGo:  Prof
loTacao: EE BENEdiTo cHavEs/BElEM
laUdo MEdico: 89179
NoME: ciBElE BorGEs dE soUsa
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 10/12/21 a 07/06/22
MaTricUla: 5712483/2 carGo: Prof
loTacao: EE laUro sodrE/BElEM
laUdo MEdico: 88683
NoME:  crisTiaNE silva NoGUEira BraGa
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 10/02/22 a 11/03/22
MaTricUla: 5838401/4  carGo: Prof
loTacao: EE MaNoEl lEiTE carNEiro/BElEM
laUdo MEdico: 89260
NoME: dEUMariNa da silva MaToso
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 28/02/22 a 29/03/22
MaTricUla: 57176479/3 carGo: TEc GEsTao
loTacao: dirET ENsiNo/BElEM
laUdo MEdico: 88740
NoME: EdMar PirEs dE HolaNda
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 28/03/22 a 26/05/22
MaTricUla: 5268435/2 carGo: EsPEc EdUc
loTacao: EE rUi BarBosa/BElEM
laUdo MEdico: 89012
NoME: fErNaNdo aNToNio MaciEl cHavEs
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 08/03/22 a 06/05/22
MaTricUla: 8080283/3  carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio GoNdiM liNs/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89213
NoME: fraNcisca das cHaGas BriTo dE casTro
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 07/04/22 a 05/06/22
MaTricUla: 5751861/1  carGo: EsPEc EdUc
loTacao: EE Mario BarBosa/BElEM
laUdo MEdico: 89242
NoME: GErMaNa dE alENcar caMoriM
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 27/12/21 a 25/01/22
MaTricUla: 57222816/1 carGo: Prof
loTacao: EE Joao fraNco/BElEM
laUdo MEdico: 88742
NoME: GrEYcE JosiaNE dE aQUiNo PErdiGao
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 15/03/22 a 13/05/22
MaTricUla: 57224202/1  carGo: assisT adM
loTacao: EE BriG foNTENEllE/BElEM
laUdo MEdico: 89236
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NoME: KaMila MaciEl BorGEs UliaNa
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 08/04/22 a 06/06/22
MaTricUla: 57220087/1  carGo: Prof
loTacao: Erc PaUla fraNciNETTi/BElEM
laUdo MEdico: 89178
NoME: lia da silva PEssoa
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 10/04/22 a 08/07/22
MaTricUla: 57195943/1  carGo: Prof
loTacao: EE roMUlo MaioraNa/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89254
NoME: Maria do socorro JardiM
coNcEssao: 120 dias
PEriodo: 14/03/22 a 11/07/22
MaTricUla: 5735963/2  carGo: Prof
loTacao: EE ParaENsE/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89212
NoME: Maria MarlUciE araUJo da silva
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 09/04/22 a 08/05/22
MaTricUla: 5556899/2  carGo: Prof
loTacao: EE alBErTo GaldENcio raMos/aNaNiNdEUa
laUdo MEdico: 89261
NoME: NElMa sTElla da cosTa GUEdEs
coNcEssao: 80 dias
PEriodo: 15/02/22 a 05/05/22
MaTricUla: 5273145/2 carGo: Prof
loTacao: EE alM GUilloBEl/BElEM
laUdo MEdico: 88976
NoME: roZaNGEla Maria alvEs do valE
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 09/02/22 a 09/05/22
MaTricUla: 390593/2 carGo: EsPEc EdUc
loTacao: EE dilMa caTTETE/BElEM
laUdo MEdico: 88915

Protocolo: 855257
LiceNÇa saÚde
NoME: aNa riTa dE soUZa MaTa
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 02/02/22 a 03/03/22
MaTricUla: 385905  carGo: Prof
loTacao: EE N sra Gracas/BElEM
laUdo MEdico: 88715
NoME: adriaNo dE sENa TriNdadE
coNcEssao: 105 dias
PEriodo: 05/01/22 a 19/04/22
MaTricUla: 57210558/1 carGo: sErvENTE
loTacao: EE coNEGo calado/iGaraPE acU
laUdo MEdico: 88690
NoME: alda MarGarida da cosTa dias
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 16/03/22 a 14/05/22
MaTricUla: 57205568/1 carGo: Prof
loTacao: EE aNToNio JUNior/BElEM
laUdo MEdico: 88722
NoME: EdNa Maria da silva lira
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 02/01/22 a 30/06/22
MaTricUla: 511455/1 carGo: Prof
loTacao: EE aUGUsTo corrEa/BraGaNca
laUdo MEdico: 88739
NoME: GisElE NasciMENTo Barroso
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 06/04/22 a 04/07/22
MaTricUla: 57196894/2  carGo: Prof
loTaÇao: EE Xv dE NovEMBro/icoaraci
laUdo MÉdico: 89256
NoME: JaciNETH PiNHEiro dE liMa MaGNo
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 08/02/22 a 06/08/22
MaTricUla: 57232988/1 carGo: Prof
loTacao: EE Joao XXiii/s sEBasTiao Boa visTa
laUdo MEdico: 88741
NoME: Joao Mario dE alMEida BriTo
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 15/03/22 a 13/05/22
MaTricUla: 57174415/1 carGo: Prof
loTacao: EE fraNcisco NUNEs/BElEM
laUdo MEdico: 88723
NoME: Josafa TEiXEira MacHado
coNcEssao: 90 dias
PEriodo: 25/02/22 a 25/05/22
MaTricUla: 5889603/2 carGo: Prof
loTacao: EE PENHa loNGa/viGia
laUdo MEdico: 88711
NoME: JosE dE riBaMar aBrEU cUNHa
coNcEssao: 25 dias
PEriodo: 08/03/22 a 01/04/22
MaTricUla: 5329035/2 carGo: Prof
loTacao: EE caraNaNdUBa/MosQUEiro
laUdo MEdico: 88756

NoME: JosE dE riBaMar saraiva JUNior
coNcEssao: 180 dias
PEriodo: 03/11/21 a 01/05/22
MaTricUla: 5741424/2 carGo: Prof
loTacao: EE alBaNiZia liMa/BElEM
laUdo MEdico: 88735
NoME: KaTia silENE TavarEs NoroNHa
coNcEssao: 45 dias
PErÍodo: 31/03/22 a 14/05/22
MaTricUla: 5467942/2  carGo: EsPEc EdUc
loTacao: EE arTUr PorTo/BElEM
laUdo MÉdico: 89246
NoME: MarcElia MoNTEiro carvalHo
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 01/04/22 a 30/04/22
MaTricUla: 5901480/1 carGo: EsPEc EdUc
loTacao: EE PadrE EdUardo/MosQUEiro
laUdo MEdico: 88751
NoME: Maria do rosario liMa caMElo
coNcEssao: 55 dias
PEriodo: 17/03/22 a 10/05/22
MaTricUla: 5901309/1  carGo: EsPEc EdUc
loTacao: Erc alZira TEiXEira dE soUZa/BElEM
laUdo MÉdico: 89248
NoME: Maria JoisilENE GoMEs corrEa
coNcEssao: 45 dias
PErÍodo: 17/02/22 a 02/04/22
MaTricUla: 57217454/1 carGo: assisT adM
loTacao: EE 28 JaNEiro/casTaNHal
laUdo MEdico: 88953
NoME: Maria lUcia rEis MarTiNs
coNcEssao: 30 dias
PEriodo: 15/02/22 a 16/03/22
MaTricUla: 5229502/2 carGo: Prof
loTacao: EE PaUlo rodriGUEs/casTaNHal
laUdo MEdico: 88934
NoME: rUTilENE dE liMa MElo
coNcEssao: 150 dias
PEriodo: 20/01/22 a 18/06/22
MaTricUla: 5318335/3 carGo: Prof
loTacao: EE GUilHErME GaBriEl/ParaGoMiNas
laUdo MEdico: 89019
NoME: Tarcisia Maria alvao corrEa
coNcEssao: 60 dias
PEriodo: 03/12/21 a 31/01/22
MaTricUla: 5801230/2 carGo: Prof
loTacao: EE Bolivar silva/BraGaNca
laUdo MEdico: 88932

Protocolo: 855250

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria 008278 / 2022 - saGeP - 20/09/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrso dE MEsTrado aca-
dÊMico do ProGraMa dE PÓs-GradUaÇÃo EM EsTUdos aNTrÓPicos 
da aMaZÔNia Na UNivErsidadE fEdEral do Pará, No PErÍodo dE 
13/09/2022 a 12/04/2024, a)o) sErvidor(a) doracY liMa dE soUsa, 
MaTrÍcUla Nº 57209860-2, ProfEssor classE ii, loTado(a) No(a) EE 
JoÃo BaTisTa dE MoUra carvalHo, No MUNicÍPio dE iGaraPE aÇU.

Protocolo: 855204

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
seXto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 013/2021.
contratante: secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: cointer construtora, incorporadora e Terraplanagem ltda. 
cNPJ Nº 27.471.701/0001-065.
objeto do contrato: reforma da EEEfM doM Mario dE MiraNda villas 
Boas objeto do Termo aditivo: acréscimo no valor do contrato em r$ 
317.367,21 (trezentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e sete reais 
e vinte e um centavos) e supressão de r$ 25.305,27 (vinte e cinco mil, 
trezentos e cinco reais e vinte e sete centavos, o que ocasionará o valor 
do aditivo em r$ 292.061,94 (duzentos e noventa e dois mil, sessenta e 
um reais e noventa e quatro centavos). com isso, o valor total do contrato 
passará para r$ 1.130.952,61 (um milhão, cento e trinta mil, novecentos 
e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos).
data assinatura: 20 de setembro de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da silva Braga - secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 855404
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..

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55071/2022
oBJETivo: aPUrar os faTos soBrE o rEMaNEJaMENTo dE coNJUNTo 
alUNo, os QUais foraM ENTrEGUEs Na EETEPa dE BrEvEs Para EEEM 
Maria caMara PaEs. BEM coMo rEaliZar avaliaÇÃo a fiM dE coNs-
TaTas a NEcEssidadE dE MaTEriais Na EEEM Maria caMara PaEs.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
BrEvEs / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JosE MiGUEl da silva MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 855295
Portaria de diarias No. 55060/2022
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 / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
afUa / aMaPa / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: solaNGE do socorro MarGalHo do valE
MaTrÍcUla: 3751
cPf: 24508608272
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialisTa EM EdUcacao classE ii / EsPEcialisTa
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855079
Portaria de diarias No. 55061/2022
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 / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
aMaPa / afUa / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
afUa / aMaPa / 30/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 1
aMaPa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EvaNdro dos saNTos Paiva fEio
MaTrÍcUla: 5771200
cPf: 57588678291
carGo/fUNÇÃo:
ProfEssor classE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855075
Portaria de diarias No. 55036/2022
oBJETivo: soliciTaÇÃo dE diárias Para iNsTrUir ProcEsso 
adMiNisTraTivo disciPliNar E siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria 
iNsTraUrados aTravÉs das PorTarias Nº 76/2018 E Nº 1. 357/2021, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, No PErÍodo dE 26 à 30/09/2022.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GEorGiNa sarMaNHo siQUEira
MaTrÍcUla: 301973
cPf: 10913319287
carGo/fUNÇÃo:
assisTENTE adMiNisTraTivo / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 854987
Portaria de diarias No. 55037/2022
oBJETivo: soliciTaÇÃo dE diárias Para iNsTrUir ProcEsso 
adMiNisTraTivo disciPliNar E siNdicÂNcia iNvEsTiGaTÓria 
iNsTraUrados aTravÉs das PorTarias Nº 76/2018 E Nº 1. 357/2021, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, No PErÍodo dE 26 à 30/09/2022.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: crisTiaNE dE NaZarE silva carvalHo
MaTrÍcUla: 57212403
cPf: 46873163287
carGo/fUNÇÃo:
assisT. adMiNisT. / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 854989
Portaria de diarias No. 55038/2022
oBJETivo: soliciTaÇÃo dE diárias Para iNsTrUÇÃo dE siNdicÂNcia 
iNvEsTiGaTÓria iNsTaUrada aTravÉs da PorTaria Nº 23/2020-
GaB/siNd, Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, No PErÍodo dE 26 À 
30/09/2022.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: TElMa lUcia da silva MorEira
MaTrÍcUla: 5890577
cPf: 31959695215
carGo/fUNÇÃo:
assisT. adMiNisT. / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 854990

Portaria de diarias No. 55039/2022
oBJETivo: soliciTaÇÃo dE diárias Para iNsTrUir ProcEsso 
iNsTrUÇÃo dE siNdicaNdia iNvEsTiGaTÓria iNsTraUrados aTravÉs 
das PorTarias Nº 23/2020, Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, No 
PErÍodo dE 26 à 30/09/2022.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iZaBEl Barros BraGa
MaTrÍcUla: 772135
cPf: 23740221291
carGo/fUNÇÃo:
EscrEv.daTiloGrafo / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 854991
Portaria de diarias No. 55040/2022
oBJETivo: soliciTaÇÃo dE diárias Para aPUrar dENÚNcias coNs-
TaNTEs do ProcEsso disciPliNar adMiNisTraTivo Nº 832/2022-
GaB/Pad, Para o MUNicÍPio dE saNTarÉM, No PErÍodo dE 26 À 
30/09/2022.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / saNTarEM / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
saNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: alciNETE do socorro liMa da cosTa
MaTrÍcUla: 57211696
cPf: 24330388200
carGo/fUNÇÃo:
assisT. adMiNisT. / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 854992
Portaria de diarias No. 55041/2022
oBJETivo: soliciTaÇÃo dE diárias Para aPUrar dENÚNcias coNs-
TaNTEs do ProcEsso disciPliNar adMiNisTraTivo Nº 832/2022-
GaB/Pad, Para o MUNicÍPio dE saNTarÉM, No PErÍodo dE 26 À 
30/09/2022.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / saNTarEM / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
saNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: saYoNara caMarGo foNTaNa
MaTrÍcUla: 773573
cPf: 29623685220
carGo/fUNÇÃo:
assisTENTE adMiNisTraTivo / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 854993

Portaria de diarias No. 55042/2022
oBJETivo: soliciTaÇÃo dE diárias Para aPUrar dENÚNcias coNs-
TaNTEs do ProcEsso disciPliNar adMiNisTraTivo Nº 832/2022-
GaB/Pad, Para o MUNicÍPio dE saNTarÉM, No PErÍodo dE 26 À 
30/09/2022.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / saNTarEM / 26/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 4
saNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fEliPE TEiXEira rEZENdE
MaTrÍcUla: 54197224
cPf: 81088027253
carGo/fUNÇÃo:
assisT. adMiNisT. / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Marco aNToNio da silva PErEira cPf: 98664956200

Protocolo: 854995
Portaria de diarias No. 55069/2022
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 / PacaJa / 26/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 5
PacaJa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MaGalHaEs E silva
MaTrÍcUla: 183903
cPf: 04385411204
carGo/fUNÇÃo:
assisTENTE adMiNisTraTivo / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 854984
Portaria de diarias No. 55067/2022
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 / PacaJa / 26/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 5
PacaJa / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GodofrEdo GasPar MEsQUiTa JUNior
MaTrÍcUla: 5897148
cPf: 68769369291
carGo/fUNÇÃo:
assisT. adMiNisT. / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 854985
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Portaria de diarias No. 54704/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 29/08/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 5
BrEvEs / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roNaldo olivEira da rocHa
MaTrÍcUla: 225878
cPf: 08562180220
carGo/fUNÇÃo:
Escr. daTiloG. rEf.iii / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855400
Portaria de diarias No. 54703/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEvEs / 29/08/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 5
BrEvEs / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUis claUdio dos saNTos fErrEira
MaTrÍcUla: 57212434
cPf: 39981738204
carGo/fUNÇÃo:
assisT. adMiNisT. / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855397
Portaria de diarias No. 54709/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / viGia / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
viGia / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa lUcia dos aNJos PicaNco
MaTrÍcUla: 5901037
cPf: 41074890272
carGo/fUNÇÃo:
EsPEcialisTa EM EdUcacao classE ii / EsPEcialisTa
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855406
Portaria de diarias No. 54708/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 29/08/2022 - 29/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / rEdENcao / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
rEdENcao / MaraBa / 02/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 03/09/2022 - 03/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: adalBErTo dos rEis PiMENTEl JUNior
MaTrÍcUla: 778583
cPf: 12698970200
carGo/fUNÇÃo:
Escr. daTiloG. rEf.iii / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855411
Portaria de diarias No. 54697/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / saNTarEM / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
saNTarEM / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Maria sUElY MacHado doMoNT
MaTrÍcUla: 355941
cPf: 17589592234
carGo/fUNÇÃo:
ASSESSOR T�CNICO PEDAGOGICO II / ASSESSORAMENTO
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855420
Portaria de diarias No. 54692/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: soraYa socorro alvEs fiGUEiro
MaTrÍcUla: 184055
cPf: 12467685268
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GEsTao PUBlica / aTiv NivEl sUPErior
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855422

Portaria de diarias No. 54691/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) , 
bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, conside-
rando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos educacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rosiNEidE fErrEira loPEs
MaTrÍcUla: 703540
cPf: 24334324215
carGo/fUNÇÃo:
assisT. adMiNisT. / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855425
Portaria de diarias No. 54706/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rEJaN da silva cUNHa
MaTrÍcUla: 57213115
cPf: 68082410230
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GEsTao PUBlica / aTiv NivEl sUPErior
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855429
Portaria de diarias No. 54705/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MaGalHaEs E silva
MaTrÍcUla: 183903
cPf: 04385411204
carGo/fUNÇÃo:
assisTENTE adMiNisTraTivo / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855442
Portaria de diarias No. 54710/2022
oBJETivo: acompanhamento da coleta do censo Escolar (Matrícula inicial) 
, bem como monitorar prazos e verificar a qualidade das informações, con-
siderando que esses dados subsidiam a elaboração de diagnósticos edu-
cacionais.
oriGEM/dEsTiNo/PErÍodo:
BElEM / viGia / 29/08/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 4
viGia / BElEM / 02/09/2022 - 02/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: licia dE NaZarE coHEN dos Passos
MaTrÍcUla: 941450
cPf: 25195220204
carGo/fUNÇÃo:
EscrEv.daTiloGrafo / aTiv aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria saNTos dE olivEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855434

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8181/2022 de 16/09/2022
Nome:aNdrEia fErNaNda aMBrosio caMPElo
Matrícula:54191627/3cargo:Espec. Em Educação
lotação:diretorio de Ensino/Belém
Período:27/09/22 a 25/11/22 – 26/1/22 a 24/01/23
Triênios:01/11/13 a 31/10/16 -01/11/06 a 31/10/19
Portaria nº.8178/2022 de 16/09/2022
Nome:carMEliTa alvEs dE olivEira
Matrícula:5638771/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEM irma Theodora/Maraba
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:24/07/15 a 23/07/18
Portaria nº.8173/2022 de 16/09/2022
Nome:lUcilENE crUZ da silva
Matrícula:5277078/2cargo:Espec. Em Educação
lotação:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Período:15/09/22 a 13/11/22
Triênios:27/11/13 a 26/11/16
Portaria nº.8200/2022 de 16/09/2022
Nome:MiriaN MoraEs riBEiro aGUiar
Matrícula:5370639/4cargo:Professor
lotação:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Período:01/08/22 a 30/08/22
Triênios:04/09/11 a 03/09/14
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Portaria nº.8201/2022 de 16/09/2022
Nome:MiriaN MoraEs riBEiro aGUiar
Matrícula:5370639/4cargo:Professor
lotação:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Período:31/08/22 a 29/10/22
Triênios:04/09/14 a 03/09/17
Portaria nº.697/2022 de 16/09/2022
Nome:MiriaN MoraEs riBEiro aGUiar
Matrícula:5370639/4cargo:Professor
lotação:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Período:30/10/22 a 28/11/22
aquisitivo:04/09/17 a 08/04/22
Portaria nº.8174/2022 de 16/09/2022
Nome:rivaldo dos saNTos silva
Matrícula:229415/1cargo:ag. de PorTaria
lotação:EE Eduardo angelim sede vinc/aveiro
Período:01/07/22 a 29/08/22
Triênios:09/11/12 a 08/11/15
Portaria nº.8176/2022 de 16/09/2022
Nome:roZilda MoNTEiro dE aviZ
Matrícula:57212926/1cargo:servente
lotação:EE Nilo de oliveira/igarape açu
Período:12/09/22 a 10/11/22
Triênios:26/02/12 a 25/02/15
Portaria nº.6978/2022 de 16/09/2022
Nome:silvaNa liMa PENa
Matrícula:57211200/1cargo:Merendeira
lotação:EE frei othmar/santarem
Período:01/10/22 a 29/11/22
aquisitivo:29/12/17 a 02/08/22
Portaria nº.6979/2022 de 16/09/2022
Nome:WaNdErlEia BraNdÃo viEira
Matrícula:516194/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:7 UrE/obidos
Período:03/10/22 a 01/12/22
aquisitivo:09/06/17 a 11/02/22
LiceNÇa casaMeNto
Portaria nº.:8205/2022 de 16/09/2022
conceder licença casamento, a ZiUNETE fErrEira Barros, Matricula n 
57211283/1, servente, lotada na UEE dr Jose Tadeu duarte Bastos/santa-
rem, no período de 29/04/22 a 01/05/22.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:8210/2022 de 16/09/2022
conceder licença Maternidade a Maria dE faTiMa olivEira dE liMa, 
matricula nº 5861887/1, Professor, lotada no anexo iii da EEEM. francisca 
Nog. da costa ramos/Baião, no período de 19/04/2022 a 15/10/2022
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:283/2022 de 16/09/2022
Nome:GilBErTo NaZarENo MaGNo dos saNTos
Matrícula:5896342/1Período:23/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE.conego Batista campos sede vinc/Barcarena
Portaria nº.:276/2022 de 15/09/2022
Nome:aldENEr clEviUs soarEs lEÃo
Matrícula:5890925/1Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:3ª UrE/abaetetuba
Portaria nº.:282/2022 de 16/09/2022
Nome:MarcilENE vEloso dE Morais da silva
Matrícula:947660/2Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.delcimar alves da silva/Tailandia
Portaria nº.:281/2022 de 16/09/2022
Nome:rosa dE araUJo GoMEs
Matrícula:54180281/2Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Terezinha de Jesus ferreira lima/abaetetuba
Portaria nº.:020/2022 de 27/01/2022
Nome:ivaNElsoN da silva saNTos
Matrícula:57211599/1Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Benedito correa de sousa/itaituba
Portaria nº.:289/2022 de 19/09/2022
Nome: MariNaldo dE JEsUs dE liMa
Matrícula:57209759/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof Bernardino Pereira de Barros/abaetetuba
Portaria nº.:284/2022 de 19/09/2022
Nome: Maria alcilENE silva dE siQUEira
Matrícula:5268060/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade: 3 UrE/abaetetuba
Portaria nº.:285/2022 de 19/09/2022
Nome: EdNa do socorro saNTos carNEiro
Matrícula:5756340/2 Período:21/11/22 à 01/04/23Exercício:2022
Unidade:EE Manoel antonio de castro/igarape Miri
Portaria nº.:288/2022 de 19/09/2022
Nome: Maria saNTaNa BasTo rodriGUEs
Matrícula:57209858/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Manoel antonio de castro/igarape Miri
Portaria nº.:287/2022 de 19/09/2022
Nome: MaNUEl TiTo loBaTo PoNTEs
Matrícula:5741114/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Manoel antonio de castro/igarape Miri
Portaria nº.:286/2022 de 19/09/2022
Nome: Joao vicENTE MoraEs BarBosa
Matrícula:57208514//1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Manoel antonio de castro/igarape Miri

Portaria nº.:8250/2022 de 19/09/2022
Nome: Maria dE NaZarE da silva rocHa TorrEs
Matrícula:5560853/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf carlos drummond de andrade/Belém
Portaria nº.:8251/2022 de 19/09/2022
Nome: dUlciENE saNTos olivEira do NasciMENTo loPEs
Matrícula:5901584/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE luiz Nunes direito/ananindeua
Portaria nº.:8252/2022 de 19/09/2022
Nome: aNa iZaBEl MoNTEiro soarEs
Matrícula:57208574/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EE cornelio de Barros/Belém
Portaria nº.:8253/2022 de 19/09/2022
Nome: HiToMi NoGUcHi
Matrícula:57220468/1Período:16/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE cornelio de Barros/Belém
Portaria nº.:166/2022 de 15/09/2022
Nome: JErUliNda caMPos MiraNda
Matrícula:5949815/1 Período:31/10/22 à29/11/22 Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Jose Wilson Pereira leite/conc. do araguaia
Portaria nº.:055/2022 de 09/08/2022
Nome:clodoaldo BriTo coiMBra
Matrícula:5894054/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profº Gasparino B. da silva/soure
Portaria nº.:436/2022 de 23/08/2022
Nome:PaUlo lUcio GaMa da silva
Matrícula:6317375/3 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Patalino/Bragança
Portaria nº.:437/2022 de 23/08/2022
Nome:flávia silvaNY dE MEdEiros rosa cosTa
Matrícula:57209352/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. sistema Educativo radiofônico/Bragança
Portaria nº.:440/2022 de 23/08/2022
Nome:ilcYaNE dos rEis saMPaio MaTos
Matrícula:57233979/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. sistema Educativo radiofônico/Bragança
Portaria nº.:466/2022 de 08/07/2022
Nome:MaTias NErY silva JUNior
Matrícula:57211370/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Presidente Kennedy/vigia
Portaria nº.:078/2022 de 18/08/2022
Nome: clÉia coElHo dE araÚJo alvEs
Matrícula:5901352/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEM. francilândia/Eldorado
Portaria nº.:012/2022 de 21/03/2022
Nome:WilliaMs soarEs dE soUsa
Matrícula:665118/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. Tancredo de almeida Neves/curionópolis
Portaria nº.:52/2022 de 25/05/2022
Nome:MaGNo KaMiraN olivEira soUsa TEMBÉ
Matrícula:7565639/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EiEEfM francisco Magno Tembé;capitão Poço
Portaria nº.:78/2022 de 19/07/2022
Nome:Maria do socorro soarEs GoMEs
Matrícula:57208257/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. antônio valdenir araújo de lima/capitão Poço
Portaria nº.:83/2022 de 05/08/2022
Nome:alcioNE rEis dE soUZa
Matrícula:57203928/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:85/2022 de 05/08/2022
Nome:Eva dE olivEira rEis
Matrícula:57203958/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EiEEfM francisco Magno Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:86/2022 de 05/08/2022
Nome:JorGE MaNoEl dos saNTos
Matrícula:57207648/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EiEEfM francisco Magno Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:87/2022 de 12/08/2022
Nome:Maria doMiNGas dos saNTos
Matrícula:57207643/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EiEEfM francisco Magno Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:88/2022 de 05/08/2022
Nome:NoÉ dE olivEira rEis
Matrícula:57203924/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EiEEfM francisco Magno Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:89/2022 de 05/08/2022
Nome:fErNaNdo silva MiraNda TEMBÉ
Matrícula:5943003/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEi anexo Jacaré/capitão Poço
Portaria nº.:90/2022 de 12/08/2022
Nome:Maria HEliNa dE soUZa silva
Matrícula:57207644/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEi anexo Jacaré/capitão Poço
Portaria nº.:91/2022 de 05/08/2022
Nome:aNTÔNia adEliNa TEMBÉ dos saNTos
Matrícula: Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEi. anexo Pira/capitão Poço
Portaria nº.:92/2022 de 05/08/2022
Nome: Maria lENildE TEMBÉ dos saNTos
Matrícula:5942996/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEi. anexo Pira/capitão Poço
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Portaria nº.:95/2022 de 12/08/2022
Nome: vilaNi rEis dE soUZa TEMBÉ
Matrícula:57203945/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EIEFM Anexo Rufino Romão Tembé/Capitão Poço
Portaria nº.:96/2022 de 12/08/2022
Nome:aNTÔNio Maria dE soUZa saNTos
Matrícula:57203944/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EIEFM Anexo Rufino Romão Tembé/Capitão Poço
Portaria nº.:97/2022 de 12/08/2022
Nome:aNTÔNio EliElsoN TEMBÉ
Matrícula:5930091/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:98/2022 de 12/08/2022
Nome:Maria das dorEs alBUQUErQUE dE PaUlo
Matrícula:5720990/1 Período:18/11/22 à 17/12/22Exercício:2021
Unidade:17ª UrE/capitão Poço
Portaria nº.:100/2022 de 12/08/2022
Nome:aldilENE do socorro olivEira
Matrícula:57208265/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.osvaldo cruz/capitão Poço
Portaria nº.:101/2022 de 12/08/2022
Nome: GracilEidE BEZErra MoTa
Matrícula:54186745/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM.osvaldo cruz/capitão Poço
Portaria nº.:102/2022 de 12/08/2022
Nome:JoaNa rEis dE liMa
Matrícula:650110/2 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM osvaldo cruz/capitão Poço
Portaria nº.:103/2022 de 12/08/2022
Nome:raiMUNdo NoNaTo MarciaNo PirEs
Matrícula:54192046/2 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. osvaldo cruz/capitão Poço
Portaria nº.:104/2022 de 12/08/2022
Nome:saNdra Maria GoNdiM soarEs
Matrícula:57173513/2 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. osvaldo cruz/capitão Poço
Portaria nº.:109/2022 de 02/09/2022
Nome:lUciNEidE da silva crUZ
Matrícula:5953351/1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EiEfM félix Tembé/capitão Poço
Portaria nº.:110/2022 de 06/08/2022
Nome:aNTÔNia GorETTi MaGalHÃEs da silva
Matrícula:54182801/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2021
Unidade:EEEM Profº Mario Brasil/Garrafão do Norte
Portaria nº.:112/2022 de 12/09/2022
Nome:aNTÔNio EdsoN dE araÚJo
Matrícula:5192277/3 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Terezinha Bezerra/capitão Poço
Portaria nº.:113/2022 de 12/09/2022
Nome:carMEM lÚcia BaTisTa dE soUZa
Matrícula:57198362/2Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Terezinha Bezerra/capitão Poço
Portaria nº.:114/2022 de 12/09/2022
Nome:Maria aParEcida liMa MENdEs
Matrícula:57208267/1 Período:21/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Terezinha Bezerra/capitão Poço
Portaria nº.:115/2022 de 12/09/2022
Nome:Maria JosEliNa olivEira Barros
Matrícula:57208230/1 Período:27/11/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Terezinha Bezerra/capitão Poço
Portaria nº.:116/2022 de 12/09/2022
Nome:raiMUNda ivaNETE GoNÇalvEs TEiXEira
Matrícula:5406358/2Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Profª Terezinha Bezerra/capitão Poço
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:8198/2022 de 16/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 7905/2022 de 12/09/2022, que concedeu 
60 dias de licença Especial, no período de 01/09/2022 a 30/10/2022, 
referente ao Triênio de 12/11/2014 a 11/11/2017, a servidora roBErTa 
NaTaliNa da PaiXÃo soUsa, matricula 57208167/1, Espec. em Educação, 
lotada na EE.lameira Bittencourt/castanhal
Portaria Nº.:8204/2022 de 16/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 7098/2022 de 08/08/2022, que concedeu 
08 dias de licença casamento, no período de 29/04/2022 a 06/05/2022, a 
servidora ZiUNETE fErrEira Barros, matricula 57211283/1, servente, 
lotada na UEE dr. José Tadeu duarte Basto/santarem
Portaria Nº.:8206/2022 de 16/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria nº 7927/2022 de 12/09/2022, que concedeu 
60 dias de licença Especial, no período de 27/07/2022 a 24/09/2022, 
referente ao Triênio de 16/11/2008 a 15/11/2011, ao servidor aBElcio 
NaZarENo saNTos riBEiro, matricula 54194442/1, Professor, lotado na 
EE. Prof.Hilda vieira/Belém
retiFicar
Portaria Nº.:8199/2022 de 16/09/2022
considerando o parecer Jurídico nº 1559/2018, constante no Processo nº 
1167452/2017.
Retificar na PORTARIA nº 4397/2017 de 10/05/2017, que concedeu 90 
dias de licença Especial, o quinquênio de 04/09/2008 a 03/09/2013 para 
os Triênio de 04/09/2008 a 03/09/2011 e de 04/09/2011 a 03/09/2014, 
nos períodos de 02/01/2017 a 02/03/2017(60) dias e de 03/03/2017 a 
01/04/2017 (30) dias, a servidora MiriaM MoraEs riBEiro aGUiar, 
matricula 5370639/4, Professor, lotada na EEEf.Bom Jardim, ananindeua, 
para fins de regularização funcional

Portaria Nº.:8179/2022 de 16/09/2022
Retificar na PORTARIA nº 12885/2012 de 25/07/2012, que concedeu 60 
dias de licença Especial, o Triênio de 29/12/2008 a 28/12/2011 para 
01/11/2007 a 31/10/2010, no período de 13/08/2012 a 11/10/2012, 
a servidora aNdrEia fErNaNda aMBrosio caMPElo, matricula 
54191627/3, Espec. em Educação, lotada na diretoria de Ensino/Belém, 
para fins de regularização funcional
Portaria Nº.:8180/2022 de 16/09/2022
Retificar na PORTARIA nº 1426/2018 de 28/02/2018, que concedeu 60 
dias de licença Especial, o Triênio de 29/12/2011 a 28/12/2014 para 
01/11/2010 a 31/10/2013, no período de 19/03/2018 a 17/05/2018, 
a servidora aNdrEia fErNaNda aMBrosio caMPElo, matricula 
54191627/3, Espec. em Educação, lotada na diretoria de Ensino/Belém, 
para fins de regularização funcional
errata
errata na Portaria Nº.:8114/22 de 15/09/22
Nome:Elis rEGiNa cosTa da silva
onde se lê:Período:25/11/22 a 08/01/23
Leia-se:Período:26/11/22 a 09/01/23
Publicada no Diário Oficial nº.35.119/22 de 19/09/22

Protocolo: 855457
Portaria Nº 210/2022-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 2022/539789.
rEsolvE:
Art. 1º Retificar para 01.06.2013 a data da vacância da função exercida 
pela servidora abaixo relacionada.
1- Maria do socorro de sousa vale – 57230395-1 – Professor
dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
sEcrETaria dE EsTado dE EdUcaÇÃo.
Belém, 20 de setembro de 2022.
Norberto ferreira cardoso Júnior
secretário adjunto de Gestão de Pessoas, em exercício

Protocolo: 855358

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N º 3829, de 15 de seteMBro de 2022
o reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa, clay anderson Nunes 
chagas, no uso de suas atribuições e com fundamento no decreto Gover-
namental de 31/05/2021, publicado no d.o.Enº 34.600, de 01/06/2021,
considerando o Processo nº 2022/177818 rEsolvE:
art. 1º. designar o servidor Willame de oliveira ribeiro, identidade funcio-
nal nº57202059-2, ocupante do cargo de Professor adjunto i, para realizar 
o acompanhamento e fiscalização do Termo de Execução Descentralizada 
Nº 007/2022 celebrado entre a secretaria de Estado de ciência, Tecnologia 
e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET) e a Universidade 
do Estado do Pará (UEPa).
art. 2º. compete aos servidores designados:
i - acompanhar e realizar o monitoramento das atividades previstas no 
Plano de Trabalho;
ii – Elaborar e encaminhar à Unidade descentralizadora relatórios parciais 
de cumprimento do objeto ou outros documentos necessários à compro-
vação da execução do objeto, bem como da execução físico-financeira, 
quando solicitado;
III - Informar à chefia imediata quanto à existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou objetivos da parceria, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados;
IV - Elaborar e encaminhar à Unidade Descentralizadora o relatório final de 
cumprimento do objeto;
v – outros atos necessários às melhores práticas de gestão.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPa

Protocolo: 855063
rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/1188228
Portaria N° 3871/22, de 19 de setembro de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do 
Estado do Pará, e o(a) servidor(a) BrUNo HENriQUE fEiTosa, id. funcio-
nal nº 5954758/ 1, cargo de aGENTE adMiNisTraTivo, lotado(a) no(a) 
caMPUs dE alTaMira, a contar de 01.09.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855067
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NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa
Protocolo: 2022/1108889
Portaria N° 3873/22, de 19 de setembro de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, BrUNo MaUEs dE 
rEsENdE,para exercer o cargo de aGENTE adMiNisTraTivo, lotado(a) no 
caMPUs dE BElÉM - NaE /ProGrad.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855068
HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte
Protocolo: 2022/869996
Portaria N°3857 /22, de 19 de setembro de 2022
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProvado(a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo.

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito

oNEli dE faTiMa TEiXEira GoN-
calvEs 5724139/ 1

 
ProfEssor assisTENTE

 
EXcElENTE

claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855059
deLeGaÇÃo de coMPetÊNcia
Protocolo: 2022/1174216
Portaria N° 3821/22, de 16 de setembro de 2022
dElEGar coMPETÊNcia ao(a) servidor(a) Maria JosE dE soUZa cravo, 
id. funcional nº 198510/ 2, na função de ProfEssor assisTENTE, para 
outorgar grau conforme abaixo especificado:

colaÇÃo dE GraU do cUrso dE MaTEMáTica UaB
MUNicÍPio: BrEvEs
daTa: 15/09/2022

claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855044
NoMeaÇÃo Na UNiVersidade do estado do ParÁ - UePa, coM 
FiNs de reGULariZaÇÃo FUNcioNaL
Protocolo: 2022/316940
Portaria N° 3825/22, de 16 de setembro de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
dilMa faGUNdEs dE soUZa, para exercer o cargo de ProfEssor aUXi-
liar i - 40H, lotado(a) no dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM coMUNiTa-
RIA, a contar de 01.03.1987, para fins de regularização funcional.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855050
reMoÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/1185206
Portaria N° 3822/22, de 16 de setembro de 2022
rEMovEr, a pedido, o(a) servidor(a) NEivaldo fialHo do NasciMENTo, 
id. funcional n° 5833809/ 2, cargo de aGENTE adMiNisTraTivo, da di-
rEToria dE GEsTao dE PEssoas, para o caMPUs iii (curso de Educação 
física), a contar de 19.09.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855047

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/1049103
Portaria N° 3828/22, de 16 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) saNdra coElHo BarGacHi, id. funcional 
nº 3153770/ 1, na função de assisTENTE adMiNisTraTivo, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNisTraTiva do caMPUs iii, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 30.01.2015 a 29.01.2018, no 
período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855053

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/270471
laUdo nº 94271 de 18 de setembro de 2022
NoME da sErvidora: dircira saraiva da silva
MaTrÍcUla: 3183130/ 1
carGo: aGENTE adMiNisTraTivo
orGÃo: UNivErsidadE do EsTado do Pará
PErÍodo: 18.02.2022 a 04.03.2022
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 2022/270471
laUdo nº 94234 de 17 de setembro de 2022
NoME da sErvidora: dircira saraiva da silva
MaTrÍcUla: 3183130/ 1
carGo: aGENTE adMiNisTraTivo
orGÃo: UNivErsidadE do EsTado do Pará
PErÍodo: 02.02.2022 a 16.02.2022
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855041

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/1120334
Portaria N° 3824/22, de 16 de setembro de 2022
art. 1º - dEsiGNar o (a) servidor (a) adNElsoN araUJo dos saNTos, 
id. funcional nº 55588920/ 4, cargo de ProfEssor assisTENTE, como 
coordenador de Especialização em Pedagogia da cultura corporal.
art. 2º – ficaM rEvoGadas as demais disposições em contrário.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1191160
Portaria N° 3839/22, de 19 de setembro de 2022.
art. 1º dEsiGNar os membros abaixo relacionados, para comporem o co-
mitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos, do Núcleo de santarém/
campus Xii – Tapajós, do centro de ciências Biológicas e da saúde, da 
Universidade do Estado do Pará, com vigência de 03 anos a contar desta 
designação, nos termos do item i.4, da resolução cNs nº 370/2007.

MeMBros FUNÇÃo No ceP MatrÍcULa e
LotaÇÃo

carGo/ iNsti-
tUiÇÃo

Yara Macambira santana lima coordENadora
111635/3

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

Elidiane Moreira Kono vicE coordENadora
57189891/3

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

aline silva de almeida Galúcio sEcrETária
5957061

campus Xii - san-
tarém

agente administrati-
vo/UEPa

adjanny Estela santos de souza MEMBro TiTUlar
54188895/1

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

alberto soares Evangelista MEMBro TiTUlar campus de santarém Professor/iEsPEs

alesandra Negrete cabreira MEMBro TiTUlar
55589865/2

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

alexandre rodrigo Batista de 
oliveira MEMBro TiTUlar

57189449/2
campus Xii - san-

tarém
Professor/UEPa

daniel Berreta Moreira alves MEMBro TiTUlar campus de santarém Professor/iEsPEs

Edna ferreira coelho Galvão MEMBro TiTUlar
54180218/3

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

Heloisa do Nascimento de Moura 
Meneses

 

MEMBro TiTUlar
 campus de santarém Professora/UfoPa

Hipócrates de Menezes chalkidis MEMBro TiTUlar
5947219-1

campus Xii - san-
tarém

Professor/UEPa

luis alípio Gomes MEMBro TiTUlar campus de santarém Pedagogo/UfoPa

izabel alcina soares Evangelista MEMBro TiTUlar
57189736/3

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

Maria Goreth silva ferreira MEMBro TiTUlar
5429110/2

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

Maria Monica Machado de 
aguiar lima MEMBro TiTUlar

57189471/3
campus Xii - san-

tarém
Professora/UEPa

Patrícia reyes de campos 
ferreira MEMBro TiTUlar

57193266/1
campus Xii - san-

tarém
Professora/UEPa

rodrigo luis ferreira da silva MEMBro TiTUlar
54189232/1

campus Xii - san-
tarém

Professor/UEPa

silvania Yukiko lins Takanashi MEMBro TiTUlar
5757231/3

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa

Tatiane costa Quaresma MEMBro TiTUlar
57192119/2

campus Xii - san-
tarém

Professora/UEPa



diário oficial Nº 35.122   83Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

art. 2º – Esta PorTaria entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/1184218
Portaria N° 3856/22, de 19 de setembro de 2022.
art. 1º - dEsiGNar os servidores abaixo para compor coMissÃo dE 
rEcoNHEciMENTo dE TÍTUlos EsTraNGEiros dE PÓs-GradUa-
ÇÃo, no período de 19.09.2022 a 03.11.2022, conforme rEsolUÇÃo Nº 
3393/19-coNsUN
PrEsidENTE  MaTrÍcUla
PEdro fraNco dE sa  375047/ 4
MEMBro docENTE
rosiNEidE dE soUsa JUca  5838185/ 4
faBio JosE da cosTa alvEs 6002684/ 3
art. 2º – ficaM rEvoGadas as demais disposições em contrário.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855056

.

.

errata
.

errata/sUPriMeNto de FUNdo
Protocolo: 854685
Portaria n.º 3875/2022 de 19 de setembro de 2022.
Publicada no Diário Oficial N.º 35.121 de 20 de setembro de 2022.
onde se lê : 60 (sessenta)
Leia-se : 30 (trinta)
ordenador responsável
carlos JosE caPEla BisPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 855247
errata/sUPriMeNto de FUNdo
Protocolo: 854684
Portaria n.º 3861/2022 de 19 de setembro de 2022.
Publicada no Diário Oficial N.º 35.121 de 20 de setembro de 2022.
onde se lê : Matricula funcional: 57209188/1
Leia-se : Matricula funcional: 54187359/ 3
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 855241
errata
Protocolo: 2021/512658
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 1489/22, de 06.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.965 de 10.05.2022, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) ivETE fUrTado riBEiro caldas o seguinte:
oNde se LÊ : “…, aUXiliar iv, …”
Leia-se: “…, aUXiliar, …”
Protocolo: 2020/625280
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 1594/22, de 09.05.2022, 
publicada no d.o.E nº 34.966 de 11.05.2022, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) carlos JorGE NoGUEira dE casTro o 
seguinte:
oNde se LÊ : “…, assisTENTE iv, …”
Leia-se: “…, aUXiliar, …”
Protocolo: 2022/983635
Retificar os termos da presente PORTARIA nº 552/21, de 20.04.2021, 
publicada no d.o.E nº 34.562 de 26.04.2022, referente a Progressão 
funcional do (a) servidor (a) alEssaNdra Maria dE soUsa olivEira 
o seguinte:
oNde se LÊ : “…, Progressão funcional por Merecimento-Qualificação Pro-
fissional, …”
Leia-se: “…, Progressão funcional por Merecimento-Qualificação Profis-
sional - conclusão de curso de Ensino superior, …”

Protocolo: 855074

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Pae Nº 2022/893723 – UePa
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 34 /2022 – UePa
classificaÇÃo: outros
1.1. oBJETo: contratação EMErGENcial de empresa especializada no 
ramo de fornecimento de refeições, visando atendimento aos docentes da 
Universidade do Estado do Pará - UEPa, atuantes de forma itinerante na 
docência e em projetos de educação, no Município de salvaterra, no Estado 
do Pará,X
valor GloBal: r$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
daTa dE assiNaTUra: 19/09/2022
iNÍcio da viGÊNcia: 19/09/2022
TÉrMiNo da viGÊNcia: 17/03/2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 34/2022-UEPa
ModalidadE: dispensa de Processo licitatório
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201 12 364 1506 8870
Elemento de despesa: 339039

fonte: 0102
rEcUrso: EsTadUal
coNTraTado
PErsoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 35.372.154/0001-99
EMPrEsa: carla TaTiaNa dos saNTos silva 79487467220
loGradoUro: rua 6, s/N, esquina da Travessa Beira Mar, conjunto Marajó,
cidadE: salvaterra
Uf: Pa
cEP. 68.860-000
ordENador
NoME: claY aNdErsoN NUNEs cHaGas

Protocolo: 855253

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 49/2022
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
classificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material Permanente para atender as demandas da 
coordenação Geral do Programa forma Pará, ao curso de licenciatura e ciên-
cias Biológicas do município de Bagre-Pa, curso de Engenharia de Produção 
do município do acará-Pa, curso de Engenharia de software do Município de 
Baião e Curso de Geografia do município de Muaná e Coordenação Geral do 
Programa, referente ao convênio T.E.d. n° 004/2021 e nº 003/2022 entre a 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecno-
lógica/sEcTET e a Universidade do Estado do Pará/UEPa.
ENTrEGa do EdiTal: o Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.
br/compras/pt-br/, www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir 
do dia 21/09/2022.
rEsPoNsávEl PElo cErTaME
NoME: raphael alex ferreira
aBErTUra
local: UasG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 03/10/2022
Hora: 10h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 48101.19.364.1506.8866
foNTE E oriGEM do rEcUrso: 0324008794 e 0124008794
NaTUrEZa da dEsPEsa: 449052
ordENador rEsPoNsávEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 855104

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Processo nº 2022/324694
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
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 38/2022-UEPa, cujo objeto é aquisição de Material 
de consumo e Permanente (divErsos) para o Núcleo de acessibilidade e 
inclusão/Nai da Universidade do Estado do Pará/UEPa.
as empresas vencedoras do certame foram:
1- 09.263.279/0001-70 - aUGUsTo cEsar MaKoUl GasPEriN. itens 2 e 
3. valor da proposta r$ 4.638,86.
2- 28.037.573/0001-09 - a c do a d rodriGUEs EirEli. item 4. valor 
da proposta r$ 265,00.
3- 29.776.421/0001-90 - a a viEira EirEli. itens 1, 5 e 7. valor da pro-
posta r$ 22.961,55.
4- 46.475.822/0001-20 - NEW MovEis corPoraTivo lTda. item 6. valor 
da proposta r$ 856,00.
Belém, 20 de setembro de 2022.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da Universidade do Estado do Pará/UEPa

Protocolo: 855288

.

.

diÁria
.

Portaria de serVidores eFetiVos.
Portaria N° 3877/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1029574.
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErsoN NUNEs cHaGas, id.funcional 
nº 55590110/3, na função de rEiTor lotado (a) no (a) GaBiNETE da rEi-
Toria, cPf: 582.136.862-68, 11,5 (onze e meia) diária, devido seu des-
locamento de Belém/Pa a cidade do MÉXico, no período de 07/10/2022 
a 18/10/2022, para participar de missão internacional formada pela asso-
ciação Brasileira dos reitores das Universidades Públicas Estaduais e Mu-
nicipais- aBrUEM.
Portaria N° 3878/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1119014.
coNcEdEr ao servidor (a) clarissE BElTrÃo rosas rocHa, id.funcio-
nal nº 54189091/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) de-
partamento de ciências Naturais, cPf: 656.803.162-34, 2,5 ( duas e seis) 
diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao município de conceição 
do araguaia/Pa no período de 17/10/2022 a 19/10/2022, para participar 
de colação de grau.
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Portaria N° 3879/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1119049.
coNcEdEr ao servidor (a) clarissE BElTrÃo rosas rocHa, id.fun-
cional nº 54189091/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) 
departamento de ciências Naturais, cPf: 656.803.162-34, 1,5 ( uma e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao município de Pa-
ragominas/Pa no período de 26/10/2022 a 27/10/2022, para participar de 
colação de grau.
Portaria N° 3880/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1032386.
coNcEdEr ao servidor (a) Marcia daNiElE dos saNTos loBaTo, id.
funcional nº 80015680/1, no cargo de ProfEssor sUBsTiTUTo, lota-
do (a) no (a) departamento de lingua e literatura, cPf:737.807.402-06, 
18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de igarapé-açu/Pa no período de 04/09/2022 a 24/09/2022, 
para ministrar disciplina.
Portaria N° 3881/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1139892.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcElo JosE raiol soUZa, id.funcional 
nº 57188507/2, no cargo de ProfEssor adJUNTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de Tecnologia de Madeira, cPf: 425.710.812.68, 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 dis-
ciplina.
Portaria N° 3882/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1148109.
coNcEdEr ao servidor (a) JosE fErNaNdo PErEira lEal, id.funcional 
nº 5895283/2, no cargo de ProfEssor assisTENTE, lotado (a) no (a) 
campus de castanhal, cPf:620.502.812-34, 14,5 (quatorze e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de castanhal/Pa ao município de Barcarena/
Pa no período de 03/10/2022 a 17/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3883/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1161428.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria JosE dE soUZa cravo, id.funcional nº 
198510/2, no cargo de ProfEssor assisTENTE, lotado (a) no (a) depar-
tamento de ciências Naturais, cPf: 106.099.542-53, 1,5 (uma e meia) di-
árias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Breves/Pa no 
período de 14/09/2022 a 15/09/2022, para participar de colação de Grau.
Portaria N° 3884/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1145485.
coNcEdEr ao servidor (a) saMUEl PErEira caMPos, id.funcional nº 
57193264/1, no cargo de ProfEsor adJUNTo, lotado (a) no (a) departa-
mento de lingua e literatura, cPf : 280.427.192-72, 20,5 (vinte e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de são Miguel 
do Guamá/Pa no período de 02/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar 
disciplina.
Portaria N° 3885/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1065555.
coNcEdEr ao servidor (a) sEBasTiÃo da cUNHa loPEs, id.funcional 
nº 54196875/1, no cargo de ProfEssor adJUNTo, lotado (a) no (a) de-
partamento ciências Naturais, cPf: 263.969.712-91, 13,5 (treze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa no período de 18/09/2022 a 01/10/2022, para Ministrar disciplina.
Portaria N° 3886/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1048200.
coNcEdEr ao servidor (a) HENriQUETa da coNcEiÇÃo BriTo NUNEs, id.
funcional nº 5861365/2, no cargo de ProfEssor assistente, lotado (a) no 
(a) departamento de Tecnologia de Madeira, cPf: 268.259.292-91, 6,0 (seis) 
diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao município de castanhal/Pa 
no período de 27/09/2022 a 10/10/2022, para Ministrar disciplina.
Portaria N° 3887/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1151601.
coNcEdEr ao servidor (a) WilliaMs da silva riBEiro, id.funcional nº 
5928904/2, no cargo de ProfEssor sUBsTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciÊNcias NaTUrais, cPf:707.006.212-53, 19,5 (deze-
nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de conceição do araguaia/Pa no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, 
para ministrar disciplina.
Portaria N° 3888/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1073661.
coNcEdEr ao servidor (a) EdNEY BaraTa PaNToJa, id.funcional nº 
54195757/2, no cargo de ProfEssor sUBsTiTUTo, lotado (a) no (a) 
departamento de Matemática, Estatistica e informática cPf:625.325.292-
53, 18,5 (dezoito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de conceição do araguaia/Pa no período de 13/09/2022 a 
01/10/2022, para ministrar disciplina.
Portaria N° 3889/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1171644.
coNcEdEr ao servidor (a) EdiMilsoN MiraNda alvEs, id.funcional nº 
5898990/1, no cargo de MoTorisTa, lotado (a) no (a) coordENadoria 
adMiNisTraÇÃo do caMPUs ii, cPf: 716.919.522-49, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Mocajuba/
Pa no período de 15/09/2022 a 16/09/2022, para conduzir servidores para 
visita Técnica.
Portaria N° 3890/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1171609.
coNcEdEr ao servidor (a) EdiMilsoN MiraNda alvEs, id.funcional nº 
5898990/1, no cargo de MoTorisTa, lotado (a) no (a) coordENadoria 
adMiNisTraÇÃo do caMPUs ii, cPf: 716.919.522-49, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de capanema/
Pa no período de 13/09/2022 a 14/09/2022, para conduzir servidores para 
visita Técnica.

Portaria N° 3891/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1130810.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcElo lUiZ BEZErra da silva, id.funcio-
nal nº 5534488/2, no cargo de ProfEssor assisTENTE, lotado (a) no 
(a) departamento de Educação Especializada, cPf:259.413.302-78, 24,5 
(vinte e quatro e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de igarapé-açu/Pa no período de 03/10/2022 a 27/10/2022, 
para ministrar disciplina.
Portaria N° 3892/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1171574.
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 
Mocajuba/Pa no período de 15/09/2022 a 16/09/2022, para visita Técnica.
Portaria N° 3893/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1156664.
coNcEdEr ao servidor (a ) GilsoN PoMPEU PiNTo, id.funcional nº 
54187354/3, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de ciências Naturais, cPf: 685.882.082-53, 11,5 (onze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de conceição 
do araguaia/Pa no período de 03/10/2022 á 14/10/2022, para ministrar 
disciplina.
Portaria N° 3894/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1179867.
coNcEdEr ao servidor (a ) valBEr silva carNEiro, id.funcional nº 
57213420/1, no cargo de Motorista, lotado (a) no (a) diretoria de ad-
ministração de serviço, cPf: 643.145.022-15, 6,5 (seis e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no 
período de 14/09/2022 á 20/09/2022, para conduzir servidores.
Portaria N° 3895/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/914762.
coNcEdEr ao servidor (a) lUcas Morais do NasciMENTo, id.funcional 
nº 5912344/3, no cargo de Professor substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de Matemática, Estatistica e informática, cPf: 017.087.822-81, 8,5 
(oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de castanhal/Pa no período de 31/08/2022 a 20/09/2022, para ministrar 
disciplina.
Portaria N° 3896/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1166702.
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciNETE BaTisTa dE soUZa, id.funcional 
nº 57200851/1, no cargo de aGENTE adMiNisTraTivo c, lotado (a) no 
(a) campus de cametá, cPf: 737.805.882-34, 2,5 (duas e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de limoeiro do aju-
ru/Pa no período de 19/09/2022 a 21/09/2022, para Execução do Projeto 
de implantação da incubadora de Empresas Mista.
Portaria N° 3897/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1166702.
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciNETE BaTisTa dE soUZa, id.funcional 
nº 57200851/1, no cargo de aGENTE adMiNisTraTivo c, lotado (a) no 
(a) campus de cametá, cPf: 737.805.882-34, 3,5 (tres e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de Baião/Pa no perí-
odo de 22/09/2022 a 25/09/2022, para Execução do Projeto de implanta-
ção da incubadora de Empresas Mista.
Portaria N° 3898/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1166702.
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciNETE BaTisTa dE soUZa, id.funcional 
nº 57200851/1, no cargo de aGENTE adMiNisTraTivo c, lotado (a) no 
(a) campus de cametá, cPf: 737.805.882-34, 2,5 (duas e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de Mocajuba/Pa no 
período de 26/09/2022 a 28/09/2022, para Execução do Projeto de im-
plantação da incubadora de Empresas Mista.
Portaria N° 3899/2022, de 20 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1166702.
coNcEdEr ao servidor (a) fraNciNETE BaTisTa dE soUZa, id.funcional 
nº 57200851/1, no cargo de aGENTE adMiNisTraTivo c, lotado (a) no 
(a) campus de cametá, cPf: 737.805.882-34, 1,5 (uma e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de oeiras do Pará/
Pa no período de 29/09/2022 a 30/09/2022, para Execução do Projeto de 
implantação da incubadora de Empresas Mista.
Portaria N° 3802/2022, de 14 de setembro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1160988.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa cHrisTiNa HorNEr silvEira, id.fun-
cional nº 5939992/3, no cargo de TÉcNico a, lotado (a) no (a) diretoria 
de administração de serviço, cPf :585.507.040-91, 0,5 (meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de vigia/Pa no dia 
20/09/2022, para realizar visita Técnica.
THiaGo soarEs silva
ordENador.

Protocolo: 855220
Portarias de coLaBorador eVeNtUaL.
Portaria N° 3900/2022, de 20 de seteMBro de 2022.
E – Protocolo nº 2022/1194495.
coNcEdEr ao servidor (a) aUrElio dos saNTos BorGEs, cPf nº: 
634.621.092-00, 1.5 (uma e meia), diárias, como colaBorador EvEN-
TUal, devido seu deslocamento de Macapazinho/Pa a cidade de Belém/
Pa no período de 19/09/2022 a 20/09/2022, para participar do seminário 
de Heteroidentificação.
THiaGo soarEs silva
ordENador.

Protocolo: 855225
t..
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/1008633
Portaria N° 3876/22, de 19 de setembro de 2022.
TorNar sEM EfEiTo a PorTaria nº 3567/22 de 29.08.2022, publicada no 
d.o.E nº 34.104 de 05.09.2022 que concedeu licença prêmio a servidora 
dEBora GoNcalvEs da silva sarMaNHo, id. funcional nº 54181574/ 
4, cargo de TEcNico EM saUdE, lotado (a) na coordENadoria 
adMiNisTraTiva do caMPUs ii.
claY aNdErsoN NUNEs cHaGas
reitor da UEPa

Protocolo: 855071

.

.

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

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 1177/2022 – seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
Processo: 2022/1047117
ErraTa:
onde se lê: BoNiTo
Leia-se: PEiXE Boi
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda, em 
19 de setembro de 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado assistência social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 855382

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 76/2022/seaster
Processo nº 2022/783045
objeto: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para conclusão da construção da cozinha comunitária no 
Município de Ulianópolis (Pa), localizada na rua vitória nº 741, rezende 
ii no âmbito do contrato de repasse nº 297.642-27/2009 Mdsa / caixa 
Econômica federal — sicoNv nº 706092/2009, conforme, anexo i do da 
carta convite nº 001/2021-sEasTEr.
vigência (60 dias a contar da data da assinatura): 19/09/2022 à 
18/11/2022.
data da assinatura:19/09/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.244.1505.7678
Natureza da despesa: 4490 51
fonte: 0101002582
ação detalhada: 192.439
valor Global: r$ 75.555,60
contratado: saNTos E carvalHo lTda
cNPJ: 22.108.002/0001-31
Endereço: rua a, bairro vale dos santos iii
canaã dos carajás - Pa
cEP: 68.537-000
ordenador: valdo diviNo da silva filHo EM EXErcicio.

Protocolo: 855461

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1319/2022 – seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 
424/2019 – seaster de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 
33.839 de 01 de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1143390
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( Quatro e Meia) diária Para cada sErvi-
dor ciTado aBaiXo:
NaZarENo do EsPiriTo saNTo dos saNTos, MaT. 5946528/1, carGo
GErENTE, cHarlEs MoraNdiNi silvEira E MaTos, MaT. 3542761/1, 
QUE sE dEslocarÃo Para o MUNicÍPio dE ParaUaPEBas/Pa No PE-
rÍodo dE 26/09 a 30/09/2022, coM o oBJETivo dE iMPlEMENTaÇÃo 
dE EQUiPaMENTos PÚBlicos dE sEGUraNÇa aliMENTar E NUTricio-

Nal. cUJo o MoTorisTa aNdrEY crisTiaN coNcEiÇÃo da silva, MaT. 
3542685, fará o dEslocaMENTo.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de setembro 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1318/2022 – seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– sEasTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1171972
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( Quatro e Meia) diária Para cada sErvi-
dor ciTado aBaiXo:
NEila NaZarÉ MoNTEiro da coNcEiÇÃo, MaT. 5959024/1, carGo GE-
rENTE, TaiNara vEiGa silva, MaT. 55209587/1, carGo Eng. agrônomo 
(Téc. em Gestão de Trabalho, Emprego e renda), lUaN BasTos MENEZEs, 
MaT. 80015576/1, carGo secretário Executivo do coNsEaNs, roberta 
cardoso de oliveira, MaT. 57192182/2 , carGo Engenheira agrônoma, 
que se deslocarão para Bujaru/Pa, no período de 26/09 a 30/09/2022, com 
o objetivo de implementar Equipamentos Públicos de segurança alimentar 
e Nutricional, cujo Motorista carlos alBErTo alMEida coNsolaÇÃo, 
MaT. 5906463/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de setembro 2022
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1317/2022 – seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– sEasTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1178845
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( Quatro e Meia) diária Para cada sErvi-
dor ciTado aBaiXo:
dENNis alEXaNdrE WaNdErlEY coElHo viaNNa, MaT. 57176233/1, 
carGo coNsUlTor JUrÍdico, que se deslocará no trecho Belém Pa/ são 
Paulo-SP, no período de 17 a 19/10/2022 para participar do curso “Desafios 
práticos para a aplicação da lei nº 14.133/2021.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1500.8806 0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de setembro 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1328/2022 – seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através da PorTaria nº 424/2019 
– sEasTEr de 28 de março de 2019, publicada no doE nº 33.839 de 01 
de abril de 2019.
considerando o Processo nº 2022/1186718
rEsolvE:
autorizar o pagamento de 2 ( duas) diária Para cada sErvidor ciTado
aBaiXo:
luis Guilherme cardoso dantas, Mat. 54189624, Gerente, o qual se deslo-
cará do município de Xinguara/Pa ao município de rondon do Pará/Pa no 
período de 16/09 a 17/09/2022, para realizar monitoramento das cozinhas 
comunitárias. Posteriormente, o servidor irá retornar do município de ron-
don do Pará/Pa para Belém no dia 17/09/2022.
retroage 15/09/2022.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda em, 
19 de setembro 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 855386

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 1322/2022 – GaBs/seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
conforme o PaE nº 2022/1126704
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rEsolvE:
loTar o(a) servidor(a) Maria lUcia dE olivEira Barros, matrícula 
5909442/ 3, no UaPi Nosso lar socorro Gabriel – 022421400000000 a 
contar de 30/06/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda, em 
19 de setembro de 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado assistência social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria N° 1321/2022 – GaBs/seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 
2022.
conforme o PaE nº 2022/1164196
rEsolvE:
loTar o servidor Marcio carlos Garcia da silva, matrícula 
5967649/1, no UaPi Nosso lar socorro Gabriel – 022421400000000 a 
contar de 30/06/2022. 
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda, em 
19 de setembro de 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado assistência social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria N° 1320/2022 – GaBs/seaster
o sEcrETário adJUNTo dE assisTÊNcia social da sEasTEr, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto s/n de 13 de 
setembro de 2022, publicado no doE nº 35.114 de 14 de setembro de 2022.
conforme o PaE nº 2022/1164515
rEsolvE:
loTar a servidora GaBriEla GoNÇalvEs coElHo, matrícula 5967645/1, 
no UaPi Nosso lar socorro Gabriel – 022421400000000 a contar de 
30/06/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, Trabalho, Emprego e renda, em 
19 de setembro de 2022.
valdo diviNo da silva filHo
secretário de Estado assistência social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1333 de 20 de seteMBro 2022.
o sEcrETário dE EsTado dE assisTÊNcia social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, rEsolvE:
i – dEsiGNar o(a) servidor(a), Marcos dE soUZa MErGUlHÃo, cargo: 
nutricionista, matrícula n° 54183264, lotado na UaPi Nosso lar socor-
ro GaBriEl,, para atuar como fiscal Titular e o(a) servidor(a) TaYNaN dE 
Maria loBaTo cardias, cargo: nutricionista, matrícula n° 54196398, lo-
tada na UaPi lar da ProvidÊNcia, para atuar como suplente do contrato 
administrativo n° 68/2022, celebrado com a Empresa, Maria fraNciNETE
TaPaJÓs EirEli, , cujo o objeto é a aquisição de Gêneros alimentícios 
(HorTifrUTiGraNJEiros), conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrô-
nico Nº 19/2022 - sEasTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 20 de setembro de 2022.
valdo diviNo da silva filHo
sEcrETáriodEEsTadodEassisTÊNciasocial, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda - sEasTEr
Matrícula: 5945803/1
(em exercício)
Portaria Nº 1332 de 20 de seteMBro 2022.
o sEcrETário dE EsTado dE assisTÊNcia social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de
2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 de Janeiro de 2019.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, rE-
solvE:
i – dEsiGNar o(a) servidor(a), Marcos dE soUZa MErGUlHÃo, cargo: 
nutricionista,
matrícula n° 54183264, lotado na UaPi Nosso lar socorro GaBriEl,, 
para atuar como
fiscal Titular e o(a) servidor(a) TaYNaN dE Maria loBaTo cardias, car-
go: nutricionista,
matrícula n° 54196398, lotada na UaPi lar da ProvidÊNcia, para atuar 
como suplente do
contrato administrativo n° 67/2022, celebrado com a Empresa, a &amp; 
a saNTos

disTriBUidora dE aliMENTos EirEli, , cujo o objeto é a aquisição de 
Gêneros alimentícios (HorTifrUTiGraNJEiros), conforme, anexo i do 
Edital do Pregão Eletrônico Nº 19/2022 -sEasTEr.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 20 de setembro de 2022.
valdo diviNo da silva filHo
sEcrETáriodEEsTadodEassisTÊNciasocial, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda - sEasTEr
Matrícula: 5945803/1
(em exercício)

Protocolo: 855384

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 809  de 15  de  setembro de 2022- 
coNcEdEr licença Nojo ao servidor: luiz Paulo Miranda 
assis,mat:57176169/1 ,cargo: agente de PorTaria, período 05.07.22 a  
12.07.22.
Portaria nº 793 de 12 de setembro de 2022-conceder Licença 
saúde aos servidores abaixo:.

NoMe   carGo MatrÍ-
cULa

LaU-
do  PerÍodo dias

Emiliana cangussu reis assist. social 3210715/1 92875 20.06.22 a 
15.09.22   88

Manoel antônio Pereira do 
Nascimento   vigia 3216756/1 92882 04.07.22 a 

31.08.22   59

Paulo sylber Paixão Gusmão   Monitor 54195581/1 92888 28.01.22 a 
27.02.22  31

luiz celso da silva-Presidente-fasEPa
Protocolo: 855060

Portaria Nº. 806 de 15 de seteMBro de 2022
o PrEsidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo socioEdUcaTivo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de
maio de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 
24 de Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 05/2022 – Processo nº. 2019/594313, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 102/2022 - ProJUr/fasEPa
r E s o l v E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, i da lei 5.810/94, para determinar o arQUivaMENTo do Processo, 
pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar conduta 
irregular de servidor.
lUiZ cElso da silva
Presidente da fasEPa

Protocolo: 855487

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
a fundação de atendimento socieducativo do Pará – fasEPa, rETifica 
na Publicação 853437/2022, PorT. 486/2022, processo 1184001/2022, a 
UasE aTENdida, onde se lê centro de semi-liberdade de santarém - 
css, leia-se cENTro socio EdUcaTivo do BaiXo aMaZoNas – csEBa, 
conforme Memorando 530/2022.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENTE da fasEPa

Protocolo: 855249
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.

diÁria
.

Portaria: 494- do dia 20/09/2022
oBJETivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducanda cus-
todiada no cEsEf (Proc. 1198229/2022-Mem 174/2022)
sErvidora: aliNE saBriNa PaZ dE araUJo dE soUsa
carGo: assisTENTE social -  MaTricUla : 5956691/ 1
sErvidora: loZiaNi Maria PalHETa PiQUET
carGo: PsicÓloGo -  MaTricUla: 57214042/ 6
sErvidor : aNToNio carlos PiNTo dE MoUra
carGo: MoTorisTa  -  MaTricUla: 3197697/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEsTiNo :ParaUaPEBas/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 27 a 30/09/2022 -  diárias-3,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 855380
Portaria: 493 - do dia 20/09/2022
oBJETivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UasE aNaNiNdEUa iii(Proc.1196974 /2022-Mem 95/2022)
sErvidora: JUliaNa MarTiNs MENdEs
carGo: assisTENTE social -  MaTricUla: 5927565/ 2
sErvidora: BrENda fErNaNdEs saNTos
carGo: PsicoloGo -  MaTricUla: 8005713/ 1
sErvidor: PaUlo aNdErsoN caMPElo loBo
carGo: MoTorisTa -  MaTricUla: 5956506/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dEsTiNo :ToMÉ aÇU/Pa
PEriÓdo dE viaGEM: 22 a 23/09/2022 -  diárias-1,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 855378
Portaria nº 492, de 20 de setembro de 2022.
Processo nº 1195902/2022.
oBJETivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de jo-
vem, custodiado na UASE/ANANINDEUA II (CIJAM), conforme justificado 
nos termos do processo.
oriGEM: aNaNiNdEUa/Pa - dEsTiNo: coNcÓrdiado Pará/Pa.
PErÍodo: 22/09/2022 a 23/09/2022. – (1,5) diária
sErvidorEs: EroNildEs dE fáTiMa PirEs cosTa, assisTENTE so-
cial, GEorGETE PErEirada cosTa, PsicÓloGa, Matricula 5933468/2, e 
PaUlo viTor soUsa E silva, MoTorisTa, Matricula 5956512/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENTE da fasEPa

Protocolo: 855412
Portaria nº 491, de 20 de setembro de 2022.
Processo nº 1190315/2022.
oBJETivo: Entregar, aos familiares, adolescentes, custodiados no ciaM/
MRB, em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: MaraBá/Pa - dEsTiNo: TUcUrUÍ/Pa – TailÂNdia/Pa.
PErÍodo: 15/09/2022 a 16/09/2022. – (1,5) diária
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: 855348

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 819 de 19 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora aUricElia dE fa-
TiMa dos saNTos PErEira matrícula nº. 54191121/1, ocupante do cargo 
de MoNiTor, correspondente ao triênio 16.04.2016/2019 complemento, 
com gozo no período de 20.09.2022 à 19.10.2022.
Portaria Nº 820 de 19 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora rUTH HElENa 
liMa dE olivEira, matrícula nº. 3217434/1, ocupante do cargo de so-
cioloGo, correspondente ao triênio 18.12.2017/24.07.2022, com gozo 
no período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 821 de 19 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora raiMUNda Elia-
Na GoNÇalvEs NEvEs, matrícula nº. 3219410/1, ocupante do cargo de 
aGENTE adMiNisTraTivo, correspondente ao triênio 1989/1992 comple-
mento, com gozo no período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 822 de 19 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor JorGE MarTiNs 
aUGUsTo matrícula nº. 3219437/1, ocupante do cargo de aGENTE dE 
PorTaria, correspondente ao triênio 17.03. 2004/2007, com gozo no 
período de 03.10.2022 à 01.11.2022.
Portaria Nº 823 de 19 de seteMBro de 2022-resoLVe:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora HElENa lUcia 
rosario dE MacEdo, matrícula nº. 3222330/1, ocupante do cargo de 
assisTENTE social, correspondente ao triênio 2013/2016 complemento, 
com gozo no período de 16.10.2022 à 14.11.2022.
Portaria Nº 824 de 19 de seteMBro de 2022-resoLVe:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor MarcElo WEN-
dEll cosTa da silva matricula nº 57173851/1, ocupante do cargo de 
aGENTE adMiNisTraTivo, correspondente ao triênio 2006/2009 comple-
mento, com gozo no período de 01.11.2022 à 30.11.2022.
lUiZ cElso da silva - Presidente

Protocolo: 855292

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL
Portaria n° 565, de 31 de agosto de 2022
0 sEcrETario dE EsTado dE JUsTiÇa E dirEiTos HUMaNos , no uso 
das suas atribuições que ihe confere a lei 7.029/2007, e conforme Proces-
so n. 2022/302928, rEsolvE
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legis-
laşäo vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos e a disProl — disTriBUidora 
dE ProdUTos EirEli, coNTraTo n. 17/2022, oBJETo: contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de aquisição de alimentos de 
Uso comum, grupo i, biscoitos, para atender a região Metropolitana de 
Belém, as necessidades da secretaria de Estado de Justiça e direitos Hu-
manos - SEJUDH, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no contrato.
fiscal TiTUlar: vaNEssa cUNHa farias — Matrícula 57220877
fiscal sUBsTiTUTo: aNTÔNio aUGUsTo vUlcÃo GaMa — Matrícula 
40371/1
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua assinatura. dê-se ciência, 
publique-se e cumpra-se.
valBETaNio BarBosa MilHoMEM
sEcrETário dE EsTado dE JUsTiÇa E dirEiTos HUMaNos

Protocolo: 855205
Portaria seJUdH Nº 586, de 06 de setembro de 2022.
o sEcrETário dE EsTado dE JUsTiÇa E dirEiTos HUMaNos, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007, e coNsidEraNdo 
os termos do Processo (PaE) nº. 2022/284933;
rEsolvE:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legis-
lação vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a Secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos – sEJUdH e a empresa TicKET 
solUÇÕEs HdfGT s/a – ProcEsso Nº 2022/284933, coNTraTo Nº 
016/2022, oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de administração e gerenciamento informatizado de forneci-
mento contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido 
automotivo (arla 32), em rede de postos credenciados em todo o território 
nacional para veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da 
secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos - sEJUdH, com utili-
zação de cartão magnético, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento, para a sEJUdH.
fiscal TiTUlar: BrUNo NaTaN aBraHaM BENcHiMol – Matrícula n. 
59614351/1
fiscal sUBsTiTUTo: iaci fErrEira dos saNTos JÚNior – Matrícula n. 
5961740/1
Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até 
o vencimento do referido contrato, revogando as disposições em contrário.
valBETaNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 855180

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 16/2022
Processo nº 2022/330861
Pregão Eletrônico sEPlad/dGl/srP Nº 24/2021. aTa dE rEGisTro dE 
PrEÇos Nº 09/2022
contratante: sEcrETaria dE EsTado dE JUsTiÇa E dirEiTos HUMaNos 
- sEJUdH
contratada: TicKET solUÇÕEs HdfGT s/a, cNPJ nº 03.506.307/0001-
57, representada por lUciaNo rodriGo WEiaNd e fáBio adriaNo 
GalliNEa
objeto: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), 
em rede de postos credenciados em todo o território nacional para veículos 
automotores e equipamentos integrantes da frota da secretaria de Estado de 
Justiça e direitos Humanos - sEJUdH, com utilização de cartão magnético.
fundamentação: lei n° 8.666/93, lei n° 10.520/02, decreto n° 877 e 878, 
de 31 de março de 2008, no que couber a lei federal nº 13.303, de 30 de 
junho de 2016, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
valor: r$ 188.367,68
dotação orçamentária: aÇÃo: 261662. PTrEs: 184668. Plano interno: 
4120004668c. Natureza de despesa: 339030. fonte: 0101002169
vigência: 12 (doze) meses, contada a partir da data de 26/09/2022 até a 
data de 26/09/2023
data da assinatura: 05/09/2022
ordenador: valBETaNio BarBosa MilHoMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 855177
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coNtrato Nº 17/2022
Processo Nº 2022/302928
Pregão Eletrônico sEPlad/srP nº 19/2021
ata de registro de Preços nº 010/2022
contratante: sEcrETaria dE EsTado dE JUsTiÇa E dirEiTos HUMaNos 
- sEJUdH, cNPJ Nº 05.054.895/0001-60
contratada: disProl – disTriBUidora dE ProdUTos EirEli, cNPJ 
36.190.482/0001-37, representada por sr. JoÃo dioGo PErEira da silva
objeto: aquisição de alimentos de Uso comum.
dotação orçamentária: UG: 180101. PTrEs: 188338. PlaNo dE Tra-
BalHo: 14.122.1297.8338.0000. PlaNo iNTErNo: 4120008338c. 
ElEMENTo dE dEsPEsa: 339030. foNTE: 0101000000. PrÉ-EMPE-
NHo:2022Nd01274.
valor: r$ 7.980,00
vigência: 01/09/2022 a 01/09/2023, prorrogável excepcionalmente, justi-
ficável na forma dos incisos, §1º, art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
data da assinatura: 31 de agosto de 2022
ordenador: valBETaNio BarBosa MilHoMEM
sEcrETário dE EsTado dE JUsTiÇa E dirEiTos HUMaNos

Protocolo: 855202
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: dispensa de Licitação Número: 004/2022
data: 08/09/2022
Processo: 2022/1448520
Em favor da EMPrEsa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNi-
caÇÃo do EsTado do Pará - ProdEPa cNPJ nº. 05.059.613/0001-
18, representada por Marcos aNTÔNio BraNdÃo da cosTa, cPf nº. 
048.051.862-91
objeto: fornecimento dos serviços de Manutenção do acesso à internet, 
através da rede de comunicação de dados do Estado, link de dados (fibra 
e rádio), Hospedagem de website, iP válidos através de NaT e licença de 
uso de sistemas Globais (acesso aos sistemas corporativos do Estado).
fundamento legal: art. 24, inciso Xvi, da lei federal 8.666/93.
Previsão orçamentária: UG: 180101. PTrEs: 188238. aÇÃo: 262168. 
PlaNo dE TraBalHo: 14.126.1508.8238.0000. PlaNo iNTErNo: 
4120008238c. NaTUrEZa: 339140. foNTE: 0101002877.
valor MENsal: r$ 22.844,47
valor aNUal: r$ 374.133,64
ÓrGÃo: sEcrETaria dE EsTado dE JUsTiÇa E dirEiTos HUMaNos – 
sEJUdH - cNPJ nº 05.054.895/0001-60
ordenador de despesa: valBETaNio BarBosa MilHoMEM

Protocolo: 855172
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 093/2022-GGa/sedeMe - BeLÉM, 20 de seteMBro 
de 2022.
a sEcrETária adJUNTa dE GEsTÃo adMiNisTraTiva, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Estadual de 07/04/2021, 
publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021, combinado com a PorTaria 
03/2021 - Gs/sEdEME de 15/04/2021, publicada no doE Nº 34.554 de 
16/04/2021;
coNsidEraNdo o art.14, parágrafo único, da lei n°7.570, de 22 de 
novembro de 2011, e art. 23 da lei n° 8.404, de 13 de outubro de 2016;
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar o servidor rodriGo PiNTo dE MacEdo, matricula 
nº 5938028/3, para exercer o encargo de fiscal do contrato 012/2021 – 
SEDEME, firmado pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MiNEraÇÃo E ENErGia – sEdEME com a empresa MorEira GodoY 
coMÉrcio E sErviÇos EirEli – EPP, cNPJ: 15.534.401/0001-07, tem 
como objeto prestação de serviços contratação de empresa especializada 
em realização de eventos, para dar suporte aos eventos realizados nos 
municípios de: Belém (1ºcrs), Breves (8ºcrs), santarém (9ºcrs), 
altamira (10º crs), Marabá (11º crs), conceição do araguaia (12º crs), 
que serão prestados nas conforme condições e especificações estabelecidas 
no Termo de Referência, a fim de atendimento às necessidades desta 
sEdEME devendo anotar em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da contratada conforme o artigo nº 67 da lei 
8.666/93, a partir de 01 de setembro de 2022.
art. 2º - designar a servidora lUciaNE silva TElEs dE Barros, 
matrícula nº 57212610/5, para na ausência do titular, exercer o encargo 
de substituto.
art. 3º - fica revogada a PorTaria nº 02/2022 - GGa/sEdEME, publicada 
no doE nº 34.833 de 17/01/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE
Belém, 20 de setembro de 2022.
aNadElia diviNa saNTos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 855273

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo N º 08/2022
ParTEs: o EsTado do Pará, pessoa jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da sEcrETária dE EsTado dE dEsENvolviMEN-
To EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia- sEdEME, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 14.772.025/0001-19 e a empresa iMPrENsa oficial do 
EsTado do Pará - ioE, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
04.835.476/0001-01, sito a Trav. do chaco, Nº 2271, bairro do Marco, 
Belém/Pa, cEP: 66093-410.
do oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ço de aquisição do Certificado Digital pessoa Jurídica (E-CNPJ A-1 somente 
Certificado), junto a empresa IOE pelo período de 12 (Doze) meses.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUsTificaTiva dE disPENsa dE lici-
TaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art.24, ii, da lei no 
8.666/93 considerando o valor para contratação.
 valor EsTiMado: r$ 200,00 (duzentos reais.)
rEcUrsos orÇaMENTários:
funcional programática: 24101. 22.126.1508.8238
Projeto atividade: Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza de despesa: 339140 - serviço de Tecnologia da informação e 
comunicação. -
Pessoa Jurídica
fonte: 0301003245
origem do recurso: Estadual
ordENador rEsPoNsávEl: aNadElia diviNa saNTos - secretária ad-
junta de Gestão administrativa.
foro: Belém-Estado do Pará.
Belém, 20 de setembro de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de Gestão administrativa.
sEdEME

Protocolo: 855304

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
a secretária adjunta de Gestão administrativa, sra. anadelia divina san-
tos, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 08/2022, Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço de aquisição do 
Certificado Digital pessoa Jurídica (E-CNPJ- A1 somente Certificado), junto 
a empresa ioEPa pelo período de 12 (doze) meses, no valor de r$ 200,00 
(duzentos reais.)
Belém, 20 de setembro de 2022.
anadelia divina santos
secretária adjunta de Gestão administrativa.
sEdEME

Protocolo: 855330

.

.

diÁria
.

Portaria N° 537/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 20 de seteMBro de 2022.
Nome:MarcUs viNiciUs MaTos PaEs/Matrícula:n° 5946667/1/car-
go:assessor/origem:Belém-Pa/destino:Tailândia-Pa/Período: dia 19 a 
20/09/2022/ diária:1,5 (uma e meia)/objetivo: realizar visita Técnica do 
Grupo de acompanhamento de Projetos incentivados – GaPi.
 dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 854986
Portaria N° 538/2022 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, 20 de seteMBro de 2022.
Nome: Marcilene Madeira Nunes /Matrícula:n°5946718/2/cargo:assessor 
/origem:Belém-Pa/destino:Tailândia-Pa/Período:19 a 20/09/2022/diá-
ria:1,5(uma e meia)/objetivo: realizar visita Técnica do Grupo de acom-
panhamento de Projetos incentivados – GaPi.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 855001
Portaria N° 539/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 20 de seteMBro de 2022.
Nome:EdilsoN rodriGUEs HollEs/Matricula:n°8005710/1/cargo:Mo-
torista/origem:Belém-Pa/destino:Tailândia-Pa/Período:19 a 20/09/2022/ 
diária:1,5(uma e meia)/objetivo:conduzir servidoras desta sEdEME em 
atividade institucional.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 855011
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..

FÉrias
.

Portaria N° 092/2022-GGa/sedeMe - 
BeLÉM, 20 de seteMBro de 2022.
a sEcrETária adJUNTa dE GEsTÃo adMiNisTraTiva, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Estadual de 07/04/2021, 
publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNsidEraNdo o teor do PaE Nº 2022/1205977;
r E s o l v E:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares a servidora aHiaNa 
cassia dE olivEira PEdrEira, matrícula 5962601/1, ocupante do cargo 
de coordenadora, no período de 17/10/2022 a 31/10/2022, referente ao 
período aquisitivo de 15/10/2021 a 14/10/2022, permanecendo 15 (quin-
ze) dias a serem gozados em momento oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
aNadElia diviNa saNTos
secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 855126

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 22/2022
Processo nº 038/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrativo 
visando a aquisição de 4 (quatro) licenças anuais do software Ms Pro-
ject Plan 03 da Microsoft. fundamento legal: art. 29, inciso ii, da lei 
13.303/16 c/c artigo123 e seguintes do rilc. autorizado em reunião da 
diretoria Executiva da companhia de Gás do Estado do Pará. Mesa: dire-
tora Presidente cláudia Bitar, diretor administrativo e financeiro andré 
Macêdo e pelo diretor Técnico e comercial Paulo Guardado. valor Global: 
r$ 8.316,00 (oito mil, trezentos e dezesseis reais). contratada: MUN-
do 365 sErviÇos EsPEcialiZados EM Ti lTda, inscrita no cNPJ nº 
37.178.071/0001-99

Protocolo: 855077
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 016/2021
Pregão Eletrônico – sEPlad/dGl N° 05/2021.
objeto: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12(doze) meses, 
a contar de 07/07/2022 a 07/07/2023.
data da assinatura: 07/07/2022.
valor Global anual/estimado: r$ 10.467,45 (dez mil, quatrocentos e ses-
senta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
dotação orçamentária:
fonte: 0260/– recursos Provenientes de Transferências de convênios.
funcional: 14 122 1297 8338.
Projeto atividade: operacionalização das ações administrativas.
Natureza da despesa: 339030 – Material de consumo
contratado: TaM coMErcio dE PEÇas E sErviÇos dE rEfriGEraÇÃo 
lTda-EPP.
ordenador: rafaEla BaraTa cHavEs.

Protocolo: 855119

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 305/2022 de 19/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias ao servidor lauro 
aranha de sousa, matrícula nº 2022192/1, auxiliar Técnico do registro 
Mercantil cl. B, no período de 07/11/2022 a 06/12/2022, referente ao 
triênio de 26/07/2002 a 25/07/2005, conforme Processo nº 2022/1121162. 
vilsoN JoÃo scHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 855087

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 308/2022
o Presidente em exercício da Junta comercial do Estado do Pará – JUcEPa, 
no uso da faculdade que lhe confere os incisos Xvii e XXiii do art. 25, 
do decreto federal n.º1.800, de 30 de Janeiro de 1996 que regulamenta 
a lei federal n.º 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre 
o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras 
providências, e; coNsidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94; e coNsidE-
raNdo, a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 67; e coNsidEraNdo as 
indicações da daf de 09/09/2022 e de 16/09/2022; r E s o l v E:
Art. 1º DESIGNAR como fiscal do contrato nº 24/2022, celebrado com a 
empresa NorTE TUrisMo lTda - EPP, inscrita no cNPJ 05.570.254/0001-
69, a servidora THaliTa Priscila lEMos GUiMarÃEs Maia, matrícula 
nº 5967170/1, e como suplente o servidor raiMUNdo alBErTo BraGa 
araÚJo, matrícula nº 57217953/1, conforme processo nº 2022/1127793. 
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
data de assinatura: 20/09/2022
vilsoN JoÃo scHUBEr - Presidente em exercício da Junta comercial do 
Estado do Pará - JUcEPa

Protocolo: 855256

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
3° termo aditivo ao contrato: 008/2020 – JUcePa.
PaE N° 2021/993287.
data da assinatura: 20/09/2022.
cláUsUla PriMEira: fica alterada a cláusula 1.2 do segundo aditivo ao 
contrato nº 008/2020, que passa a viger com a seguinte redação: 1.2 o 
valor mensal da contratação passa a ser de r$ 91,60 (noventa e um reais 
e sessenta centavos).
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo tem a finalidade da al-
teração da razão social para Jc sErvicos dE iNTErNET lTda, inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o número 04.955.538/0001-00, com sede na avenida 
santa Tereza 95, Núcleo Urbano, redenção – Pa, cEP: 68.553-075, neste 
ato representado pela sra. JUcilEia PErEira da silva, cPf sob o n° 
696.802.802-68, rG: 3160503 ssP/Pa, solteira, Gerente administrativo, 
residente e domiciliado na rua das acácias, casa 40, condomínio residen-
cial cedro, setor Planalto, cEP: 68554-298, redenção/Pa.
cláUsUla TErcEira: a presente alteração tem efeitos retroativos a 
29/12/2021.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Os recursos finan-
ceiros necessários para atender as despesas deste Termo constam do or-
çamento desta JUcEPa, estão livres e não comprometidos, no seguinte 
elemento de despesa: 72201.23.691.1498.8783 Modernização do acesso 
ao registro Mercantil Natureza da despesa: 339040.00 serv de Tecnologia 
da inform e comunicação - PJ fonte: 0261 rec da adm indireta (próprios 
Pi: 2070008783c
contratado: Jc sErvicos dE iNTErNET lTda
cNPJ: 04.955.538/0001-00
Endereço: avenida santa Tereza 95 B, Jardim Núcleo Urbano, redenção – 
Pa, cEP: 68552-230
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora:vilsoN JoÃo scHUBEr –
Presidente em exercicio da JUcEPa.

Protocolo: 855000

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo Nº 70/2022 | Pae Nº 2022/882756
cooperante: Junta comercial do Estado do Pará
cooperada: Prefeitura Municipal de abel figueiredo, inscrita no cNPJ: 
83.211.375/0001-28
objeto: 2.1. o presente Termo de cooperação tem por objeto a mútua 
cooperação entre os partícipes, com o objetivo de: 2.1.1. Simplificar e ra-
cionalizar o processo de registro e legalização do empresário e sociedades 
empresárias, estimulando o ingresso de novos empreendimentos na eco-
nomia formal, reduzindo custos e prazos para o empreendedor;
valor: o presente termo de cooperação não envolve transferência de re-
cursos entre as partes.
vigência: 20/09/2022 a 19/09/2027
data da assinatura: 20/09/2022
ordenador: vilson João schuber - Presidente em exercício da JUcEPa

Protocolo: 855162

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 307/2022 de 19/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr suprimento de fundos ao servidor raimundo alberto 
Braga araújo, assistente do registro Mercantil, matrícula nº 57217953/1, 
no valor de r$ 3.000,00 (três mil reais), para atendimento das despesas 
de pronto pagamento desta autarquia, conforme discriminação abaixo: 
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas 
Natureza da despesa: 339036.00 serv. de Terceiros - Pf r$ 500,00; 
339030.00 Mat de consumo - r$ 2.000,00; 339039.00 serv. de Terceiros 
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- PJ r$ 500,00; art. 2º informamos que o referido servidor atende o art 4° 
do decreto Estadual nº 1.180/2008. art. 3º o prazo para aplicação deverá 
ser de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da emissão da ordem 
bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) 
dias, após o término da aplicação, conforme processo nº 2022/1173628. 
vilsoN JoÃo scHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 855095

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 306/2022 de 19/09/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Nojo (oito dias) ao servidor ENocK PErEira dos 
saNTos, matrícula nº 2022370/1, oUvidor, no período de 11/09/2022 
a 18/09/2022, conforme processo de n° 2022/1190457. vilsoN JoÃo 
scHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 855091

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 125/2022 – cPi Nº 001/2022
ParTEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
radiocomm Telecomunicações comércio e serviços Eireli - cNPJ nº 
02.305.840/0001-98.
oBJETo: PrEsTaÇÃo dE sErviÇo dE iNsTalaÇÃo TÉcNica dE rádios 
diGiTais PoNTo-a-PoNTo, MUlTiPoNTo E iNfraEsTrUTUra dE TElE-
coMUNicaÇÕEs, QUE sErÃo UTiliZados Para forMaÇÃo dos TroN-
cos diGiTais dE alTa caPacidadE Para iNTErliGaÇÃo dE EsTaÇÃo 
dE TElEcoMUNicaÇÃo dE MÉdia E loNGa disTÂNcia E Para aTENdi-
MENTo das EsTaÇÕEs sErvidoras E ÓrGÃo do GovErNo da rEdE 
EsTadUal dE coMUNicaÇÃo dE dados do EsTado do Pará (loTE 01).
viGÊNcia: 21/09/2022 a 21/09/2024
valor: r$ 436.700,00
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02526
doTaÇÃo orÇaMENTária:
55.201 23.722.1508.7669 449040/449052 0131/0331
foro: Belém
daTa da assiNaTUra: 20/09/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
sediada na rua João Balbi, 1188, são Brás, cEP: 66.060-565, no município 
de Belém, neste Estado.
TElEfoNE: (91) 3266-6120/3266-6204

Protocolo: 855146
eXtrato do coNtrato Nº 128/2022 – cPi Nº 001/2022
ParTEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
radiocomm Telecomunicações comércio e serviços Eireli - cNPJ nº 
02.305.840/0001-98.
oBJETo: sErviÇos dE iNsTalaÇÃo TÉcNica dE rádios diGiTais PoN-
To-a-PoNTo, MUlTiPoNTo E iNfraEsTrUTUra dE TElEcoMUNicaÇÕEs, 
QUE sErÃo UTiliZados Para forMaÇÃo dos TroNcos diGiTais dE 
alTa caPacidadE Para iNTErliGaÇÃo dE EsTaÇÃo dE TElEcoMUNi-
caÇÃo dE MÉdia E loNGa disTÂNcia E Para aTENdiMENTo das Es-
TaÇÕEs sErvidoras E ÓrGÃo do GovErNo da rEdE EsTadUal dE 
coMUNicaÇÃo dE dados do EsTado do Pará, loTE-02
viGÊNcia: 21/09/2022 a 21/11/2025
valor: r$ 2.518.380,00
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02525
doTaÇÃo orÇaMENTária: 55201 55201. 23.722.1508.7669 
449040/449052 fonte: 0131/ 0331
foro: Belém
daTa da assiNaTUra: 20/09/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
sediada na rua João Balbi, 1188, são Brás, cEP: 66.060-565, no município 
de Belém, neste Estado.
TElEfoNE: (91) 3266-6120/3266-6204

Protocolo: 855136

eXtrato do coNtrato Nº 130/2022– cPi Nº 27/2021
ParTEs:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
adaxatelecom industrial ltda - cNPJ nº 12.988.511/0001-42
oBJETo: implantação de abrigos de equipamentos e fornecimento, monta-
gem e instalação de torres em estrutura metálica vertical tipo autoportan-
te, para uso em estações de telecomunicações nos municípios do Estado 
do Pará, dentro da abrangência do programa municípios sustentáveis da 
caf – lote 1.
viGÊNcia: 21/09/2022 a 21/07/2024
valor: r$ 5.975.000,00
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02527
doTaÇÃo orÇaMENTária:
55201.23.722.1508.7669.449030/449040/449052. 0131
foro: Belém
daTa da assiNaTUra: 20/09/2022
ordENador rEsPoNsávEl:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
sediada na rua severo Taverna, 545 – Bairro são dimas na cidade de 
colombo/Pa, cEP 83.411-130,
Telefone: (41) 3663-2424 

Protocolo: 855426

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 18/2022 – tP Nº 41/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
  ditron Engenharia e incorporações Eireli – cNPJ 03.832.803/0001-09
objeto:Execução dos serviços de revitalização do Ginásio Jarbas Passari-
nho, no município de viseu, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II e IV da Lei Federal 
nº 8.666/93.
vigência: 18/09/2022 a 18/03/2023
data da assinatura: 16/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 854968
1° terMo aditiVo ao coNtrato N° 26/2021 – cV 08/2021
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Pr construtora lTda EPP – cNPJ 17.821.756/0001-02
objeto: Execução dos serviços de construção de Uma Praça, no município 
de almerim, neste Estado
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II e IV da Lei Federal 
nº 8.666/93.
vigência: 16/09/2022 a 15/11/2022
data da assinatura: 16/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 855401

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – toMada 
de PreÇos 020/2022-sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZada 
Para a rEviTaliZaÇÃo da orla da vila MoNTE alEGrE do MaÚ, no 
Município de Marapanim, neste Estado.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrEsa classificada:
lEMEs E lEMEs coNsTrUTora EirEli cNPJ: 18.990.417/0001-04 - va-
lor r$ 1.059.679,64;
EMPrEsas iNaBiliTadas:
M PaMPloNa coNsTrUÇÕEs EirEli cNPJ: 19.578.735/0001-25 - valor 
r$ 900.668,72;
rMH ENGENHaria lTda EPP – cNPJ: 15.305.915/0001-82 - valor r$ 
1.053.412,12;
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa LEMES E LE-
MEs coNsTrUTora EirEli cNPJ: 18.990.417/0001-04 com o valor total 
de r$ 1.059.679,64 (Um milhão cinquenta e nove mil seiscentos e setenta 
e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 855494
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aViso de resULtado JULGaMeNto das ProPostas – coNcor-
rÊNcia PÚBLica 015/2022-sedoP
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Para coNsTrU-
ÇÃo do cENTro dE TriaGEM, No MUNiciPio dE iTaiTUBa, neste Estado, 
conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos.
a cPl, no uso de suas atribuições nos termos do art. 109 da lei nº 
8.666/93, torna público para o conhecimento dos licitantes interessados, o 
resultado de Julgamento das Propostas, conforme abaixo:
EMPrEsas classificadas:
1ª colocada - lifE locaÇÃo E coNsTrUÇÃo civil EirEli cNPJ: 
15.755.564/0001-01; valor: r$ 3.181.054,39
2ª colocada - coNTiNENTal sErvicE sErviÇos dE coNsTrUÇÃo Ei-
rEli cNPJ: 26.263.297/0001-71; valor: r$ 3.539.515,95
dos atos recorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art.109 da lei 8.666/93 e suas alterações, não havendo recursos 
fica desde já declarada VENCEDORA DO CERTAME, a empresa: LIFE LOCA-
ÇÃo E coNsTrUÇÃo civil EirEli cNPJ: 15.755.564/0001-01; com o va-
lor de r$ 3.181.054,39 (três milhões, cento e oitenta e um mil, cinquenta 
e quatro reais e trinta e nove centavos).
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
leandro de aguiar alves.
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 855495
..

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

6° terMo aditiVo ao coNVÊNio 12/2018
Partes:
- secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de acará – cNPJ 05.196.548/0001-75
objeto do convênio: Execução de obra de revitalização da praça da Bíblia 
e construção da praça de alimentação no município de acará, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
vigência: 16/09/2022 à 15/03/2023
data da assinatura: 16/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 855467
.

diÁria
.

Portaria Nº. 1228/2022, de 20 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 2022/1208061, de 19/09/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETivo: visita Técnica às obras do Município de salinópolis/Pa.
dEsTiNo: salinópolis/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
daTa: 14/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
valdir ParrY acaTaUassU
secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855473
Portaria Nº. 1231/2022, de 20 de seteMBro de 2022.
o sEcrETário dE EsTado dE dEsENvolviMENTo UrBaNo E oBras PÚ-
Blicas, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNsidEraNdo 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 2022/1208159 de 19/09/2022 
– GaB/sEdoP;
r E s o l v E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETivo: acompanhar o sr. secretário na visita às obras do Município 
de salinópolis/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETivo: conduzir o veículo com o sr. secretário Benedito ruy santos 
cabral, ao referido Município.
dEsTiNo: salinópolis/Pa.
diárias: 0,5 (meia).
daTa: 14/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY saNTos caBral/crEa 8430d Pa
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 855476

terMo de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 49 da lei federal Nº 
8.666/93 resolve rEvoGar o procedimento licitatório discriminado abaixo, 
por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes da 
administração, conforme processo original nº 2022/484283.
rEvoGar a presente licitação nestes Termos.
Processo nº: 2022/484283
licitação nº: 023/2022
Modalidade: ToMada dE PrEÇos
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria EsPEcialiZda 
Para a EXEcUÇÃo dE drENaGEM E PaviMENTaÇÃo asfalTica EN cBUQ, 
no Município de Mãe do Rio, neste Estado, conforme especificações técni-
cas, planilhas e projetos anexos.
Belém, 20 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras públicas
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/923764
b)licitação nº: 002/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica iNTErNacioNal
d)data da adjudicação: 19/09/2022
e)data da Homologação: 19/09/2022
f)lote: 001
g)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENTo E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕEs 
Para a iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNicÍPios sUsTENTávEis, oB-
JETivaNdo aTENdEr a EXPaNsÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo Es-
TadUal, conforme Termo de referência e anexos.
h) Empresa vencedora adjudicada: TEracoM TElEMáTica s/a cNPJ: 
02.820.966/0001-09 com o valor Total de r$ 2.551.120,72 (dois milhões 
quinhentos e cinquenta e um mil cento e vinte reais e setenta e dois cen-
tavos).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(sEdoP/Pa)
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/923764
b)licitação nº: 002/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica iNTErNacioNal
d)data da adjudicação: 19/09/2022
e)data da Homologação: 19/09/2022
f)lote: 002
g)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENTo E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕEs 
Para a iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNicÍPios sUsTENTávEis, oB-
JETivaNdo aTENdEr a EXPaNsÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo Es-
TadUal, conforme Termo de referência e anexos.
h) Empresa vencedora adjudicada: TEracoM TElEMáTica s/a cNPJ: 
02.820.966/0001-09 com o valor Total de r$ 92.134,00 (Noventa e dois 
mil cento e trinta e quatro reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(sEdoP/Pa)
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/923764
b)licitação nº: 002/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica iNTErNacioNal
d)data da adjudicação: 19/09/2022
e)data da Homologação: 19/09/2022
f)lote: 003
g)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENTo E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕEs 
Para a iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNicÍPios sUsTENTávEis, oB-
JETivaNdo aTENdEr a EXPaNsÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo Es-
TadUal, conforme Termo de referência e anexos.
h) Empresa vencedora adjudicada: aPis solUÇÕEs TEcN. da iNforMa-
ÇÃo lTda cNPJ: 01.432.068/0001-02 com o valor Total de r$ 472.500,00 
(Quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(sEdoP/Pa)
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terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/923764
b)licitação nº: 002/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica iNTErNacioNal
d)data da adjudicação: 19/09/2022
e)data da Homologação: 19/09/2022
f)lote: 004
g)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENTo E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕEs 
Para a iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNicÍPios sUsTENTávEis, oB-
JETivaNdo aTENdEr a EXPaNsÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo Es-
TadUal, conforme Termo de referência e anexos.
h) Empresa vencedora adjudicada: aPis solUÇÕEs TEcN. da iNforMa-
ÇÃo lTda cNPJ: 01.432.068/0001-02 com o valor Total de r$ 67.450,00 
(sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(sEdoP/Pa)
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/923764
b)licitação nº: 002/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica iNTErNacioNal
d)data da adjudicação: 19/09/2022
e)data da Homologação: 19/09/2022
f)lote: 009
g)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENTo E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕEs 
Para a iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNicÍPios sUsTENTávEis, oB-
JETivaNdo aTENdEr a EXPaNsÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo Es-
TadUal, conforme Termo de referência e anexos.
h) Empresa vencedora adjudicada: aPis solUÇÕEs TEcN. da iNforMa-
ÇÃo lTda cNPJ: 01.432.068/0001-02 com o valor Total de r$ 205.700,00 
(duzentos e cinco mil e setecentos reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(sEdoP/Pa)
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/923764
b)licitação nº: 002/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica iNTErNacioNal
d)data da adjudicação: 19/09/2022
e)data da Homologação: 19/09/2022
f)lote: 010
g)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENTo E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕEs 
Para a iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNicÍPios sUsTENTávEis, oB-
JETivaNdo aTENdEr a EXPaNsÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo Es-
TadUal, conforme Termo de referência e anexos.
h) Empresa vencedora adjudicada: aPis solUÇÕEs TEcN. da iNforMa-
ÇÃo lTda cNPJ: 01.432.068/0001-02 com o valor Total de r$ 2.712.000,00 
(dois milhões setecentos e doze mil reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(sEdoP/Pa)
terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo de Processo LicitatÓrio
o secretário de Estado e desenvolvimento Urbano de obras Públicas, Be-
nedito ruy santos cabral, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente pela lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de lici-
tações, resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
a)Processo: 2021/923764
b)licitação nº: 002/2022
c)Modalidade: coNcorrÊNcia PÚBlica iNTErNacioNal
d)data da adjudicação: 19/09/2022
e)data da Homologação: 19/09/2022
f)lote: 016
g)objeto da licitação: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para aQUisiÇÃo dE 
EQUiPaMENTo E MaTErial dE iNforMaTica E TElEcoMUNicaÇÕEs 
Para a iMPlaNTaÇÃo do ProGraMa MUNicÍPios sUsTENTávEis, oB-
JETivaNdo aTENdEr a EXPaNsÃo da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo Es-

TadUal, conforme Termo de referência e anexos.
h) Empresa vencedora adjudicada: clEar TEcNoloGia da iNforMaÇÃo 
lTda cNPJ: 30.088.923/0001-08 com o valor Total de r$ 2.392.743,00 (dois 
milhões trezentos e noventa e dois mil setecentos e quarenta e três reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
Benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
(sEdoP/Pa)
aViso de aBertUra toMada de PreÇos 028/2022– cPL/sedoP
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada EM sErviÇos dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE acEsso (sisTEMa viário) E rEviTa-
liZaÇÃo das EsTrUTUras iMPlaNTadas No cENTro dE GEsTÃo iN-
TEGrada dE rEsÍdUos sÓlidos - cGirs, No MUNiciPio dE Brasil 
Novo, No EsTado do Pará, conforme termo de referência, planilhas e 
projetos anexos.
data de abertura:  07 de outubro de 2022.
Horário: 10h00min (dez horas).
local: sede da secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – sEdoP, localizada na Trav. chaco, nº 2158, Bairro Marco, cEP: 
66.093 - 542. Belém/Pa.
Edital: disponível na coordenadoria de licitação da sEdoP, no horário de 
08:00 às 14:00, através de meio digital (cd/dvd virgem/PENdrivE) e no 
site www.compraspara.pa.gov.br
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.
leandro de aguiar alves 
Presidente da comissão Permanente de licitação.

Protocolo: 855544

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 14/2022.
Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 35.114, 
14/09/2022.
Protocolo: 852448
errata
onde se lê:  “disPENsa dE liciTaÇÃo Nº 14/2022”.
Leia-se: “disPENsa dE liciTaÇÃo Nº 19/2022”.
contratada: M&a coMÉrcio E sErviÇos, cNPJ: 02.883.670/0001-29.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855104
.

coNtrato
.

contrato nº 50/2022.
objeto: fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPi), desti-
nados a atender os setores da cosaNPa, localizados na região Metropolita-
na de Belém e nos municípios de castanhal, Marabá e santarém.
valor Global: r$503.419,94 (quinhentos e três mil e quatrocentos e deze-
nove reais e noventa e quatro centavos).
vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 19/09/2022.
contratada: f f dE alENcar EirEli. cNPJ: 09.165.782/0001-93.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855399
contrato nº 48/2022.
objeto: fornecimento pela coNTraTada de 6.000 (seis mil) Quilos de an-
tiespumante à Base água, a serem utilizados nos processos de Tratamento 
de Esgoto doméstico em saNTarÉM (ETE Mapiri) e em BElÉM.
valor Global: r$53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais).
vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 19/09/2022.
contratada: GrEENTEX QUiMica lTda. cNPJ: 04.973.218/0001-3.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855403
contrato nº 37/2022.
Objeto: Contratação de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo 
Banco central do Brasil na forma de banco Múltiplo, comercial ou cooperati-
vo, e cooperativo de crédito, para prestação de serviços bancários que per-
mite a liquidação de faturas por meio de documentos de cobrança eletrônica 
com código de barras no padrão fEBraBaN, por intermédio de suas agências 
e/ou conveniadas, em abrangência nacional, tais como: débito automático; 
Guichê de caixa (quando houver); arrecadação Eletrônica; internet Banking; 
correspondente Bancário; autoatendimento; outros Meios.
valor Global: os pagamentos pela prestação dos serviços ocorrerão na 
forma de compensação das tarifas.
vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 19/09/2022.
contratada: BaNco iNTEr s.a. cNPJ: 00.416.968/0001-01.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855409
.
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terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 87/2021.
Objeto: Reequilibrar econômica e financeiramente o Contrato em epígrafe, 
passando o seu valor global de r$21.000,00 (vinte e um mil reais), para 
r$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), representando um aumento na 
ordem de 61,9% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 19.09.2022.
contratada: M do s diNiZ da silva lTda cNPJ: 40.491.488/0001-11
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855410
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 39/2021.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando 
valor global de r$52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais), 
para r$58.981,63 (cinquenta e oito mil e novecentos e oitenta e um re-
ais e sessenta e três centavos), representando um aumento na ordem de 
11,9196% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 19.09.2022.
contratada: KTrEE PENso TEcNoloGia da iNforMaÇÃo lTda cNPJ: 
11.319.574/0001-43
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855407
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 93/2018.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o 
valor global de r$221.485,46 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para r$245.368,42 (du-
zentos e quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta 
e dois centavos), representando um aumento na ordem de 10,783081% 
em relação ao valor inicial do contrato,referente ao período de 2020/2021.
data de assinatura: 19/09/2022.
contratada: Hidro ENGENHaria saNiTaria E aMBiENTal lTda. cNPJ: 
22.973.408/0001-82.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855418
4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 32/2020.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando valor 
global de r$310.245,07 (trezentos e dez mil e duzentos e quarenta e cinco 
reais e sete centavos), para r$347.225,04 (trezentos e quarenta e sete 
mil e duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), representando um 
aumento na ordem de 11,9196% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 19.09.2022.
contratada: valETEl coMErcio E sErvicos lTda cNPJ: 
03.746.111/0001-30
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855398
6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 40/2017.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 25.08.2022, encerrando em 24.08.2023.
contratada: o2 sPEEd – ENcoMENdas EXPrEssas lTda. cNPJ: 
12.541.655/0001-56.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855421
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 42/2021.
objeto: Prorrogação dos prazos de entrega e de vigência contratual, por 
mais 12 (doze) meses, ambos iniciando em 28.07.2022, encerrando em 
27.07.2023.
data de assinatura: 27.07.2022.
contratada: MaPdaTa – TEcNoloGia, iNforMáTica E coMÉrcio lTda. 
cNPJ: 66.582.784/0001-11
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855453
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 19/2022.
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajus-
tadas as Planilhas do contrato e decrescido o valor de r$127.132,87 (cen-
to e vinte e sete mil e cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), 
passando o valor global para r$25.788.334,25 (vinte e cinco milhões e 
setecentos e oitenta e oito mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e 
cinco centavos), representando uma redução de 0,49056% em relação ao 
valor inicial do contrato.
data de assinatura: 19.09.2022.
contratada: carMoNa caBrEra coNsTrUTora dE oBras s.a. cNPJ: 
25.316.468/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855444
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 18/2022.
Objeto: Em face de acréscimos e decréscimos de quantitativos, ficam ajusta-
das as Planilhas do contrato e acrescido o valor de r$19.368,86 (dezenove 
mil e trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), passando 
o valor global para r$24.625.645,10 (vinte e quatro milhões e seiscentos e 
vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), repre-
sentando um aumento de 0,07871% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 19.09.2022.
contratada: carMoNa caBrEra coNsTrUTora dE oBras s.a. cNPJ: 
25.316.468/0001-10.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 855448

..

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

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 013/2022-sectet
Processo Nº 2022/430581
daTa dE assiNaTUra: 19/09/2022
viGÊNcia: 19/09/2022 a 18/09/2023
oBJETo do coNTraTo: contratação serviço de administração e gerencia-
mento informatizado de fornecimento contínuo e ininterrupto de combus-
tíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 32), em rede de postos 
credenciados em todo o território nacional, para veículos automotores e 
equipamentos integrantes da frota da sEcrETaria dE EsTado dE ci-
ÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo sUPErior, ProfissioNal E TEcNo-
lÓGica – sEcTET, com utilização de cartão magnético, para atender as 
necessidades da SECTET, de acordo como as condições e especificações do 
Edital do Pregão Eletrônico sEPlad/dGl/srP Nº 24/2021.
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 48101.19.122.1297.4668 Elemento de despesa: 
339030 ação: 266538 fonte: 0124008794 Pi: 4120004668c
valor: 772.770,00 (setecentos e setenta e dois mil e setecentos e setenta reais)
coNTraTado: TicKET solUÇÕEs HdfGT s.a (cNPJ nº. 03.506.307/0001-57).
ENdErEÇo: rua Machado de assis, nº 50 Edif 2, Bairro santa lucia, Mu-
nicípio de campo Bom - rs, cEP: 93.700–000.
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, secretária de Estado.

Protocolo: 855138

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

seGUNdo terMo aditiVo coNtrato Nº 002/2022
Processo Nº 2022/1005990
Nº do TErMo adiTivo: 02
daTa dE assiNaTUra: 20/09/2022
viGÊNcia: 25/01/2022 a 24/01/2023
oBJETo do sEGUNdo TErMo adiTivo: o presente termo aditivo tem por 
objeto a alteração na cláUsUla TErcEira – do PrEÇo.
alTEraÇÕEs:
1) aditamento de r$ 3.005.156,34 (três milhões, cinco mi,l cento 
e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos). correspondente a 
24,69798% do valor do contrato, significando um valor anual do contrato 
de r$ 15.172.776,30 (quinze milhões, cento e setenta e dois mil, setecen-
tos e setenta e seis reais e trinta centavos).
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária:

Funcional Programática elemento de 
despesa ação Fonte Plano interno

48101.12.363.1501.8822 339037 273727 0102000000
0124008794 1010008822-c

valor: r$ 15.172.776,30 (quinze milhões cento e setenta e dois mil sete-
centos e setenta e seis reais e trinta centavos)
coNTraTado: diaMoNd sErviÇos dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli 
(cNPJ nº. 08.538.011/0001-31).
ENdErEÇo: Passagem dalva, nº 505, Bairro: Marambaia, Belém/Pa - cEP 
66.615-080.
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, secretária de Estado.

Protocolo: 855452
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 005/2022
Processo Nº 2020/939489
Nº do TErMo adiTivo: 01
daTa dE assiNaTUra: 20/09/2022
viGÊNcia: 09/02/2022 a 08/02/2023
oBJETo do sEGUNdo TErMo adiTivo: o presente termo aditivo tem por 
objeto a alteração da cláUsUla dÉciMa sEXTa – rEaJUsTE.
alTEraÇÕEs:
1) a redação passa a ser “cláUsUla dÉciMa sEXTa – rEaJUsTE E rEPac-
TUaÇÃo” e sua suas subcláusulas terão a seguinte redação:
16.1.será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, 
desde que seja observa interregno mínimo de um ano;
16.2. o interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação 
será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, 
sendo certo que se considera como data do orçamento aquela do acordo, 
convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da 
apresentação proposta;
16.3..Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, 
com datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tan-
tas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das cate-
gorias envolvidas na contratação;
16.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será conta-
da a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação;
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16.7. a coNTraTada poderá exercer, perante a coNTraTaNTE, seu direito 
à repactuação, da data do registro da convenção ou acordo coletivo que 
fixar o novo salário normativo da categoria profissional até a data da pror-
rogação contratual subsequente;
16.8. as repactuações serão precedidas de solicitação da coNTraTada, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio 
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo 
acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, con-
forme for a variação de custos objeto da repactuação;
16.9. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por 
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou con-
venção coletiva;
16.10. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do pre-
sente coNTraTo, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento) 
ao seu valor total inicial atualizado, conforme dispõe o § 1, art. 65, a lei 
federal nº 8.666/1993.
2. Efetuar a repactuação do valor do contrato de acordo com a cláUsUla 
dÉciMa sEXTa – rEaJUsTE E rEPacTUaÇÃo e demais documentos incluí-
dos no processo administrativo eletrônico nº 2022/494173.
3. de acordo com o que consta nos autos do processo 2022/494173, re-
pactuar os valores do contrato a fim de reestabelecer o equilíbrio eco-
nômico-financeiro do mesmo. O valor mensal do contrato passará a ser 
de r$ 866,87 (oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta 
e seis reais e oitenta e sete centavos), e o valor total passará para r$ 
10.138.402,00 (dez  milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e 
dois reais).
4. conceder o pagamento retroativo referente às faturas do período de 09 
de fevereiro a 31 de agosto no valor total de r$ 516.136,26 (quinhentos e 
dezesseis mil cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos).
5. a presente repactuação tem por base a convenção coletiva de trabalho 
2022/2023 siNdicaTo das EMPrEsas dE sErviÇos TErcEiriZávEis 
TraBalHo TEMPorário E liMPEZa E coNsEvaÇÃo aMBiENTal do Es-
Tado do Pará sEac, registrada sob o número MTE Pa000194/2022, de 
12/04/2022 e tabela salarial da
as despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária:

Funcional Programática elemento de 
despesa ação Fonte Plano interno

48101.12.363.1501.8822 339037 273727 0124008794 1010008822-c

valor ToTal: r$ 10.138.402,00 (dez  milhões, cento e trinta e oito mil, 
quatrocentos e dois reais)
coNTraTado: KcM sErviÇos EsPEcialiZados EirEli (cNPJ nº. 
83.569.459/0001-38).
ENdErEÇo: alameda Moreira da costa, n° 40, Marco, Belém/Pa - cEP 
66.093-710.
ordENadora: Edilza Joana oliveira fontes, secretária de Estado.

Protocolo: 855474

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 926 de 20 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNsidEraNdo o processo nº 2022/1179985;
r E s o l v E:
i – autorizar a servidora aNa cÉlia Barra aBrEU, identidade funcional 
nº 5905522/2, ocupante do cargo de coordenadora; lotada na diretoria de 
Educação Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao municí-
pio de Muaná -PA, no período de 22/09 a 24/09/2022, a fim de participar 
como representante desta SECTET na solenidade de Certificação dos Cur-
sos fic, no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e 1/2 (duas e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGisTrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de setembro de 2022.
dENilsoN BENEdiTo GoNÇalvEs PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 855081
.

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo sUPerior, Pro-
FissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), No Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar decisÃo da 

coMissÃo eM reLaÇÃo aos coNFLitos Nas ProPostas aBaiXo eM reLaÇÃo ao resULtado PreLiMi-
Nar da Fase ii - aNÁLise do MÉrito e reLeVÂNcia das ProPostas do editaL N° 008/2028 startUP 

Pará - MULHer
colocação Projeto coordenadora situação

3
sistema de capacitação e Gestão de 

Profissionais de Limpeza
regina Margarete ferreira 

franco cuimar desclassificada

15 cozinha ohana digital valéria Nascimento chagas desclassificada

18 Plataforma de capacitação e Gestão 
de Profissionais Josefa Matias de almeida filha desclassificada

dÊ-sE ciÊNcia, PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 13 de setembro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes secretária de Estado

Protocolo: 855246

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 222/2022 – GaBiNete, 20 de setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a EsTUdos 
E PEsQUisas - faPEsPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNsidEraNdo os termos constante no despacho encartado ao seq. 11 
do Processo administrativo Eletrônico n. 2022/1123879;
rEsolvE:
TorNar sEM EfEiTo a PorTaria N° 216/2022-GaBiNETE/faPEsPa, 
publicada no d.o.E. n.º 35.109, de 09/09/2022, que designou comissão 
de seleção, com a finalidade de conduzir Chamada Pública referente ao 
ProJETo PErfil dos BaTEdorEs dE aÇaÍ da rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo 
do GUaJará.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, de 20 setembro de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 855351

.

.

oUtras MatÉrias
.

aviso de chamamento Público n° 002/2022 - diePsac
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas do Pará – faPEs-
Pa/Pa torna público o Edital de chamamento Público nº 002/2022, que tem 
por finalidade/objeto a escolha de uma Organização da Sociedade Civil, vi-
sando à celebração do Termo de colaboração à execução do projeto PEris 
EcoNoMicos vocacioNais 2023, cuja característica principal é atualizar 
e ampliar os estudos dos perfis vocacionais nos 144 municípios do Estado, 
iniciado pela PEv 2022; nos termos da lei federal 13.019/2015; decreto 
Estadual nº 1.835 de 05/09/2017.
As condições e especificações para atendimento do Chamamento, bem 
como forma de apresentação de propostas pelos interessados, estão dis-
poníveis no edital que pode ser acessado no site (https://www.fapespa.
pa.gov.br/chamadas).
Este chamamento público entra em vigor a partir de sua publicação.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente da faPEsPa

Protocolo: 855152

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 036/2021 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico n.º 023/2021 - ParTEs: Pro-
dEPa e TsJ TElEMarKETiNG EirEli – ME - oBJETo E JUsTificaTicaTiva 
do adiTaMENTo: Prorrogar o Prazo de vigência; e reajuste, Preço e da 
dotação orçamentária - valor (r$): 2.460.000,00 - daTa da assiNaTU-
ra: 08/09/2022 - viGÊNcia do adiTaMENTo: 08/09/2022 a 07/09/2023 
- doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 – 339037 - foNTE dE 
rEcUrso:  0101 / 0261 -  ordENador rEsPoNsávEl: Marcos aNTo-
Nio BraNdÃo da cosTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP – Belém, 
Estado do Pará, sito à travessa Ó de almeida, nº 634 – altos -  Bairro 
reduto, cEP: 66053-190.

Protocolo: 853724
.
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diÁria
.

Portaria Nº 553, de 19 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENs orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 17/09/2022 a 17/09/2022, à 
Belém-Pa/igarapé Miri/abaetetuba/Belém-Pa, para realinhamento de 
rádio enlace da estação igarapé-miri para limoeiro do Juru( sem pernoitar). 
ordenador: Marcos aNToNio BraNdÃo da cosTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 554, de 19 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUEs, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 17/09/2022 a 17/09/2022, 
à Belém-Pa/igarapé Miri/abaetetuba/Belém-Pa, para realinhamento 
de rádio enlace da estação igarapé-miri para limoeiro do Juru( sem 
pernoitar). ordenador: Marcos aNToNio BraNdÃo da cosTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 855258

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 391/2022-seeL, de 20 de seteMBro de 2022.
dEsiGNar os servidores lorENa MiraNda dE fiGUEirEdo (Presidente), 
rosiaNE GoMEs NEGrÃo (membro) e ElBEr JosE olivEira Maia (mem-
bro) para compor a comissão Especial de licitação do convite n° 05/2022, 
com o objetivo de contratação de empresa de consultoria e gestão espor-
tiva visando instruir o planejamento durante o processo de reinauguração 
do Estado olímpico do Pará. ordenador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 855224

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 390/2022-seeL, de 19 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr, suprimento de fundos para o servidor lUiZ aNdrÉ Mora-
Es saNTos JUNior, matrícula nº 5927792/3, ocupante do cargo Geren-
te, lotado nesta secretaria de Estado de Esporte e lazer, no valor de r$ 
101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos), de funcional programáti-
ca 08101.27.122.1297.8338c, elemento de despesa 339039, para atender 
às necessidades desta secretaria, devendo tais recursos ser aplicado no 
prazo de 60 (sessenta dias) a partir da data da emissão da oB (ordem 
Bancária), e com 15 (quinze) dias após este, para prestação de contas. or-
denador: Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 855319

.

.

diÁria
.

 Portaria Nº. 389/2022-seeL, de 19 de seteMBro de 2022.
coNcEdEr, 07 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor UlissEs MoNTEi-
ro dE liMa, matricula nº 5212197/2, com o objetivo de acompanhar as 
alunas da ginastica artística do Programa Talento Esportivos da sEEl, que 
irão participar da XXvi copa alemania de Ginastica artística, na cidade de 
santiago – chile, no período de 10/10/2022 à 17/10/2022. ordenador: 
Nivan setubal Noronha.

Protocolo: 854980

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUiNto terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 04/2020
ParTEs: sEcrETaria dE EsTado dE TUrisMo – sETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14, l M MoTa sErvicos TEcNicos EsPEcialiZados 
lTda, cNPJ/Mf n° 06.336.443/0001-34
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 6 (seis) meses.
doTaÇÃo orÇaMENTaria: funcional Programática: 23.695.1498.7658; 
Pi:2070007658c; 23.363.1501.7662; Pi:1010007662c; 
23.122.1297.8338; Pi:4120008338c; 23.695.1498.8379; 
Pi:2070008379c; 23.695.1498.8383; Pi:2070008383c; 

23.363.1501.8507; Pi:1010008507c; 23.695.1498.8790; 
Pi:2070008790c; 23.695.1498.8791; Pi:2070008791c; 
23..695.1498.8792; Pi:2070008792c; 23.695.1498.8793; 
Pi:2070008793c; 23.128.1508.8887; Pi:4120008887c; Natureza da des-
pesa:339039 e fonte: 0101000000.
daTa da assiNaTUra: 16/09/2022
ordENador rEsPoNsávEl: ivoNE MiTsUKo YosHiMarU cUNHa, se-
cretária de Estado de Turismo, em exercício

Protocolo: 855284

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 632/GePs/setUr de 20 deseteMBro de 2022
coNsidEraNdo a programação de férias desta sETUr para ano de 2022; rEsol-
vE: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo descrito: 

NoMe MatricULa carGo eXercÍ-
cio

PerÍodo de 
FÉrias

ana izabel Mendes Pantoja 2013444/1 Técnica em Gestão 
em Turismo 2021/2022 03/10/2022 a 

01/11/2022
ary sérgio de almeida 

santos 5962014/1 Gerente 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

carolina Nascimento abdon 5948412/2 chefe de Gabinete 2021/2022 17/10/2022 a 
15/11/2022

dimmy anderson Brito 
de lima 57202245/2 analista de 

sistema 2020/2021 20/10/2022 a 
03/11/2022

ilda Biatriz costa Pureza 5962471/1 Gerente 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

isabela de souza sena 54191128/2 assistente de Ges-
tão em Turismo 2021/2022 19/09/2022 a 

18/10/2022

liliane dos santos rebelo 54184882/4 coordenadora 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

Mirtes de oliveira silva 2014289/1 auxiliar opera-
cional 2021/2022 01/10/2022 a 

30/10/2022

rafael vieira da costa filho 5960471/2 Gerente 2021/2022 03/10/2022 a 
01/11/2022

roberto Kleber Branch de 
almeida 5961000/1 Gerente 2021/2022 05/10/2022 a 

03/11/2022

rudney rennan costa lima 57198153/1 assistente de Ges-
tão em Turismo 2021/2022 05/10/2022 a 

03/11/2022

silvia avelino leal 2014530/1 assistente de Ges-
tão em Turismo 2021/2022 03/10/2022 a 

01/11/2022

ordENador: aNdrEY cassio dE soUZa PiMENTEl. diretor de adminis-
tração e finanças, em exercício.

Protocolo: 855128
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 584/2022/GGP/GaB/dPG, de 20 de seteMBro de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do EsTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o Edital nº 15/2022/dEsiGNaÇÃo/
dP/Pa; tendo em vista os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1167270; rEsolvE:
art. 1º dEsiGNar o defensor Público roNaldo NoGUEira MarQUEs id. 
funcional nº 5957733, para ocupar a 2ª dEfENsoria PÚBlica cÍvEl E 
criMiNal dE saNTa iZaBEl, a contar de cinco dias utéis a partir desta 
publicação;
art. 2º dEsiGNar a defensora Pública rosaNGEla laZZariN id. funcio-
nal nº 80845858, para ocupar a 2ª dEfENsoria PÚBlica cÍvEl E criMi-
Nal dE MariTUBa, a contar de cinco dias utéis a partir desta publicação;
art. 3º dEsiGNar o defensor Público aNdErsoN araÚJo dE MEdEi-
ros id. funcional nº 5957711, para ocupar a  aUXiliar a dEfENsoria 
PÚBlica cÍvEl dE casTaNHal EM cUMUlaÇÃo coM a dEfENsoria PÚ-
Blica dE cUrUÇa, a contar do dia 13 de outubro de 2022;
art. 4º dEsiGNar a defensor Público Jairo Maia JÚNior id. funcional nº 
5957722, para ocupar a 2ª dEfENsoria PÚBlica cÍvEl dE aBaETETUBa 
EM cUMUlaÇÃo coM 3° dEfENsoria PÚBlica cÍvEl E iNfÂcia dE aBa-
ETETUBa, a contar do dia 13 de outubro de 2022;
art. 5º dEsiGNar o defensor Público vicTor rafaEl MalTEZ dE lEMos 
id. funcional nº 5903201, para ocupar a 1ª dEfENsoria PÚBlica cri-
MiNal dE alTaMira EM cUMUlaÇÃo coM a dEfENsoria PÚBlica dE 
PorTo dE MoZ, a contar do dia 13 de outubro de 2022;
art. 6º rEvoGaM-sE o arTiGo 6º da PorTaria Nº. 548/2022/GaB/dPG, 
dE 08 dE sETEMBro dE 2022, PorTaria Nº. 275/2018-GaB/dPG, dE 20 
dE JUlHo dE 2018.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855468
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.

adMissÃo de serVidor
.

ato Nº 63, de 19 de seteMBro de 2022.
o dEfENsor PÚBlico-GEral do EsTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, viii e XXvii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1161985; rEsolvE:
i- Nomear caroliNE NoBrE NoGUEira, oaB/Pa nº 34.066, para exercer 
o cargo em comissão de assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, código 
das-dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de ananindeua, a contar de 
20.09.2022;
ii- Nomear aTaYNá rodriGUEs cavalcaNTE, oaB/Pa nº 32.039, para 
exercer o cargo em comissão de assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, 
código das-dEf-PUB, junto ao Núcleo Metropolitano de ananindeua, a 
contar de 20.09.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855413

.

.

errata
.

Portaria nº 574/2022/GGP/dPG, de 15/09/2022, publicada no doe 
nº 35.121, de 20/09/2022, referente Gratificação de Acumulação.
oNde se LÊ:
francisco Nunes fernandes Neto
Matrícula: 55589619
Leia-se:
francisco Nunes fernandes Neto
Matrícula: 55589616

Protocolo: 855272
Portaria nº 320/2022/GGP/dPG, de 09/06/2022, publicada no doe 
nº 35.004, de 10/06/2022, referente Gratificação de Acumulação.
oNde se LÊ: a contar de 01/06/2022
Leia-se: de 01/06/2022 a 19/12/2022

Protocolo: 855007

.

.

coNtrato
.

coNtrato 052/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 045/2021 - UFBa
aTa srP 003/2021 - UNivErsidadE fEdEral da BaHia/UfBa
ProcEsso N.º 2022/1.059. 152-dPE/Pa.
 ParTEs: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa MUlTPaPEr disTriBUidora dE PaPÉis lTda. inscrita no cNPJ 
nº 26.976.381/0001-32.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de Papel a4, para 
atender as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa assiNaTUra: 19/09/2022. vigência: o presente contrato terá vi-
gência por 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato. 
Podendo ser prorrogado nos termos do §1º do art.57 da lei nº 8.666/93.
 valor: r$ 140.006,40.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa / Projeto / atividade: 30101.03.122.1447.8458; fonte de re-
cursos: 0101; Elemento: 339030; Plano interno (Pi): 1050008458c; GP 
Pará: 273595.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rEsPoNsávEl da 
coNTraTada: claUdio caETaNo dos saNTos. cPf/Mf: 611.252.021-
49. ENdErEÇo da coNTraTada: siBs Quadra 03 conjunto a lotes 05/07 
N. Bandeirante, Brasília-df.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 855094

.

.

diÁria
.

Portaria 1763/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a servidora QUEsia silva E silva, matrícula 
5962503, cargo assEssora JUrÍdica, objetivo ParTiciPar dE aÇÃo 
do BalcÃo dE dirEiTos. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBas a Eldorado dos 
caraJás, período 11/09/2022 a 12/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855482
Portaria 1764/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a defensora adriaNa MElo dE Barros, ma-
trícula 5895966/1, objetivo ParTiciPar da EXPEdiÇÃo do araGUaia. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para des-
locar-se de ParaUaPEBas a caNaÃ dos caraJás, período 23/09/2022 a 
24/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855483

Portaria 1765/2022- da,20/09/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) a servidora aMaNda KaTHUissE cardoso 
farias, matrícula 5946344, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENso-
ria, objetivo ProJETo cidadaNia No cárcErE. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de MoNTE alEGrE 
a saNTarÉM, período 18/09/2022 a 23/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855484
Portaria 1766/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao defensor saMUEl olivEira riBEiro, matrícula 5931564, ob-
jetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução csdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ a BrEU BraNco, 
período 19/09/2022, 20/09/2022, 21/09/2022, 22/09/2022, 23/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855485
Portaria 1768/2022- da,20/09/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao defensor Marcos aNToNio dos saN-
Tos viEira, matrícula 5895968, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊN-
cias da vara aGrária. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
csdP 266/2021, para deslocar-se de saNTarÉM a alENQUEr, período 
22/09/2022 a 24/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855490
Portaria 1767/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor  saMUEl olivEira riBEiro, 
matrícula 5931564, objetivo sEssÃo do TriBUNal do JÚri. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de 
TUcUrUÍ a BrEU BraNco, período 14/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855488
Portaria 1769/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao servidor raNiErE Mafra GUiMaraEs, 
matrícula 57195309, cargo aUXiliar dE dEfENsoria PÚBlica, objetivo 
TraNsPorTar carro oficial QUE PErTENcErá a rEGioNal do TaPa-
JÓs. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de saNTarÉM a iTaiTUBa, período 15/09/2022 a 16/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855500
Portaria 1771/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores viToria XaviEr da cos-
Ta, matrícula 5919029, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, 
claUdivaN Barros dos rEis, matrícula 7810, cargo MoTorisTa, obje-
tivo rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico oriENTaÇÕEs E coNsUlTas 
JUrÍdicas MiNUTa dE PEÇas. fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução csdP 266/2021, para deslocarem-se de MaraBá a BoM JEsUs do 
TocaNTiNs, período 13/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855507
Portaria 1770/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos servidores Maria do socorro GUi-
MaraEs dE soUZa, matrícula 51345601, cargo aNalisTa dE dEfENso-
ria PÚBlica, claUdivaN Barros dos rEis, matrícula 7810, cargo Mo-
TorisTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico oriENTaÇÕEs 
E coNsUlTas JUrÍdicas MiNUTa dE PEÇas. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocarem-se de MaraBá a 
BoM JEsUs do TocaNTiNs, período 30/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855503
Portaria 1772/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor BrUNo farias liMa, matrícu-
la 5931569, objetivo ParTiciPar da EXPEdiÇÃo do araGUaia. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaUaPEBas a Eldorado dos caraJás, período 11/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855512
Portaria 1773/2022- da,20/09/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor PaBlo dE soUZa MElo, matrí-
cula 55589590, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de TUcUrUÍ a 
Novo rEParTiMENTo, período 19/09/2022 a 23/09/2022. 
subdefensora PúblicaGeral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta fur-
tado Belém dias

Protocolo: 855516
Portaria 1774/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a defensora adriaNa MElo dE Barros, ma-
trícula 5895966/1, objetivo ParTiciPar da EXPEdiÇÃo do araGUaia. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de ParaUaPEBas a cUrioNÓPolis, período 26/09/2022 a 
27/09/2022. 
subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855520
.
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oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo a ata srP 003/2021 - UNiVersidade Fede-
raL da BaHia/UFBa
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 045/2021 - UFBa
ProcEsso N.º 2022/1.059. 152-dPE/Pa.
  a dEfENsoria PÚBlica do EsTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado 
do Pará, na rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, 
representada por seu defensor Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEi-
ro GoNÇalvEs lEdo, brasileiro, portador da carteira de identidade n° 
4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob o n° 833.315.652-53, matrícula n° 
57193641, residente e domiciliado nesta capital, usando de suas atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual complementar nº 091/2014, 
de 13/01/2014;
coNsidEraNdo o andamento do ProcEsso N.º 2022/1.059. 152, que 
obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como carona, na ata de 
registro de Preços 043/2021, oriunda do Pregão Eletrônico nº 045/2021 da 
UNivErsidadE fEdEral da BaHia/UfBa, objetivando aquisição de PaPEl 
A4, em conformidade com as especificações, qualidade e condições gerais 
estabelecidas no Termo de referência - anexo i do Edital, com vistas a 
atender às necessidades da defensoria Pública do Estado do Pará;
  coNsidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, bem 
como, obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei federal 
nº 8.666/93.
  rEsolvE:
aderir a ata de registro de Preços 003/2021, oriunda do Pregão Eletrônico 
nº 045/2021 da UNivErsidadE fEdEral da BaHia/UfBa, na qualidade 
de carona, em virtude de estar demonstrada por meio de cotação de pre-
ços a vantagem econômica para esta adesão.
coNTraTada: MUlTPaPEr disTriBUidora dE PaPÉis lTda. inscrita no 
cNPJ nº 26.976.381/0001-32, sediada no siBs Quadra 03 conjunto a lotes 
05/07 N. Bandeirante, Brasília-df, telefone: (061) 3386-2555/ 99678-6272, 
e-mail: multpaper@multpaper.com.br, doravante denominada coNTraTada.
valor GloBal r$ 140.006,40.
 doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa / Projeto / atividade: 30101.03.122.1447.8458; fonte de re-
cursos: 0101; Elemento: 339030; Plano interno (Pi): 1050008458c; GP 
Pará: 273595
 daTa da assiNaTUra: 15 de setembro de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalvEs lEdo. defensor Público Geral.

Protocolo: 855048
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato - terMo de rescisÃo ao coNtrato Nº. 025/2021/tJPa.
coNTraTaNTE: TriBUNal dE JUsTiÇa do EsTado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: áGUa NorTE – TraTaMENTo dE áGUa E solUÇÕEs aM-
BiENTais lTda., cNPJ n° 15.622.879/0001-80.
oBJETo do coNTraTo: contratação de serviços para manutenção preventi-
va da Estação de Tratamento de Efluentes Compacta do Fórum de Mosqueiro.
oriGEM: Pregão Eletrônico n° 032/TJPa/2021.
oBJETo do TErMo:  rescisão bilateral do contrato n° 025/2021/TJPa, a 
partir de 15 de setembro de 2022.
daTa da assiNaTUra: 16/09/2022. foro: Belém/Pa.
rEsPoNsávEl PEla assiNaTUra: débora Moraes Gomes – secretária de 
administração do TJPa.
ordENador rEsPoNsávEl: Miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 855111
.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/tJPa/2022
oBJETo: registro de preços para eventual prestação de sErviÇos coMUNs 
dE ENGENHariacoM forNEciMENTo dE MÃo dE oBra, MaTEriais E 
EQUiPaMENTos para atender as necessidades de manutenção predial corre-
tiva dos edifícios ocupados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em di-
versas localidades distribuídas em 07 lotes, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital. sEssÃo 
PÚBlica: 04/10/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no endereço eletrô-
nico www.gov.br/compras/pt-br. UasG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível 
em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 20 
de setembro de 2022. serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 855173

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da ata de registro de Preço nº. 034/2022/tJPa – Pregão 
055/2022/tJPa // TriBUNal dE JUsTiÇa do EsTado do Pará // ob-
jeto: o presente termo tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
de gás liquefeito de petróleo – GlP (gás de cozinha) acondicionado em 
botijão de 13 kg, necessários ao aparelhamento das unidades do TJPa, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de 
referência, anexo i do edital. // Empresa: K B PiNHEiro coMÉrcio dE 
Gás - ME, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 11.519.067/0001-53, com sede 
na cidade de ananindeua, Estado do Pará, à avenida central, conjunto 
sabiá, 11, Quadra 13, Quarenta Horas, cep: 67120-395, Telefone: (91) 
3263-8218, e-mail: boaesperancagas@gmail.com, classificada em primei-
ro lugar no certame // vigência: início em 13 de setembro de 2022 e térmi-
no em 13 de setembro de 2023 // dotação orçamentária: funcionais pro-
gramáticas 02.122.1421.8193 / 02.122.1421.8194 / 02.122.1421.8195 / 
02.122.1421.8659 / 02.122.1421.8669 / 02.122.1421.8670; fonte 0101 
/ 0118; elemento de despesa 339030// data da assinatura: 13/09/2022 
// responsável pela assinatura: débora   Moraes   Gomes – secretária de 
administração do TJPa// ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves 
santos – secretário de Planejamento

Protocolo: 855115

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

retiFicaÇÃo
editaL de aUdiÊNca PÚBLca
a comissão de fiscalização financeira e orçamentária – cffo, da assem-
bléia legislativa do Estado do Pará, torna público a todas as instituições 
governamentais e não governamentais e à população em geral, que a au-
diência Pública, que se realizará as 13 horas do dia 27/09/2022, com o fim 
de apresentação, por parte do Poder Executivo, dos relatórios de avaliação 
do cumprimento da meta de superávit primário e os demais definidos pela 
secretaria do Tesouro Nacional, que se constituem nos relatórios quadri-
mestrais previstos na lei de responsabilidade fiscal, concernentes ao 2º 
Quadrimestre do exercício de 2022, será realizada de forma remota..
errata - editaL de aUdiÊNcia PÚBLica
Publicação doE (35.088), de 24/08/2022 – Pág. 87
onde se lê:  22 de setembro de 2022
Leia-se: 22 de agosto de 2022
Belém, 20 de setembro de 2022
deputado iGor NorMaNdo
Presidente da cffo/alEPa

Protocolo: 855532
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro substituto, JUlival silva ro-
cHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o senhor alaN dE soUZa 
aZEvEdo, (cPf: XXX.713.891-XX), Prefeito à época, na pessoa de seu 
advogado dr. lUiZ oTávio MoNTENEGro JorGE – oaB/Pa 19.220 (cPf: 
XXX.344.932-XX), para que, no prazo de quinze (15) dias a partir des-
ta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo 
Tc/510561/2015, que trata do recurso de reconsideração ajuizado pelo 
Ministério Público de contas contra a decisão contida no acórdão nº 54.683 
de 23.04.2015, relativo a Tomada de contas instaurada na PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE TUcUMÃ, referente ao convênio sEdUc Nº 131/2008 e 
termo aditivo, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal 
do JUrisdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https:// tcepa.
tc.br/apresentação-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUsivaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUrisdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JosÉ TUffi saliM JUNior
secretário-Geral

Protocolo: 855016
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..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 036/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa diaMoNd sEr-
viÇos dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli.
objeto do contrato: Prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do 
Pará, no município de castanhal.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, ii da lei nº 
8.666/1993 c/c cláusula Nona, item 9.1. do instrumento contratual.
data de assinatura: 20/09/2022
vigência do aditamento: 04/03/2023 a 03/03/2024.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 855030
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 057/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrEsa coMPUsErvicE 
EMPrEENdiMENTos lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviço de acesso à internet para a 
Promotoria de Justiça de chaves/Pa. Prorrogação de vigência do contrato 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 06/10/2022, nos termos no art. 57, 
ii, da lei nº 8.666/1993 e cláusula Nona, item 9.1 do contrato.
data de assinatura: 19/09/2022.
vigência do aditamento: 06/10/2022 a 05/10/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 854982
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 062/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa TEcNoGEra lo-
caÇÃo E TraNsforMaÇÃo dE ENErGia s/a.
objeto do contrato: locação de grupo motor gerador de energia elétrica.
objeto do aditamento: reajuste referente à variação do índice iGP-di, no 
período de agosto/2021 a julho/2022.
valor: mensal: r$6.851,27; anual: r$ 82.215,24;
data de assinatura: 19/09/2022.
Dotação Orçamentária: Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Gover-
nança e Gestão; Elemento: 3390-39 – outros serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica; fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cÉsar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior, 
Procurador-Geral de Justiça.

Protocolo: 854969
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 88/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
TElEfÔNica Brasil s.a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviço de acesso à internet para a 
Promotoria de Justiça de Peixe-Boi/PA. Retificação da Cláusula Quarta do 
contrato, que versa sobre o PrEÇo do contrato nº 88/2022- MPPa, assi-
nado em 26/07/2022 e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em 
28/07/2022, conforme a seguir:
“4.1. o valor global do presente contrato é de r$ 8.158,80 (oito mil cento, 
cinquenta e oito reais e oitenta centavos), referentes a 12 (doze) mensa-
lidades de r$ 679,90 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa centa-
vos), sem taxa de instalação, conforme o disposto na proposta da contra-
tada, pela execução do objeto contratado.
data da assinatura: 19/09/2022.
vigência: 28/07/2022 a 28/07/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758;
Elemento de despesa: 3390-40;
fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 854996

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 019/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa sErvlidEr – 
sErviÇos dE liMPEZa E coNsErvaÇÃo EirEli.
objeto do contrato: Prestação de serviços continuados de limpeza e con-
servação, com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério Público do Estado do 
Pará, para atender redenção/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato por mais 12 (doze) meses, nos termos do artigo 57, ii da lei nº 
8.666/1993.
data de assinatura: 20/09/2022
vigência do aditamento: 16/02/2023 a 15/02/2024.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-37. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 855049

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 5245/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141579/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE Barros fiMa
carGo/fUNÇÃo: assEssor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEsTiNo(s): colares/Pa, curuçá/Pa, igarapé-açu/Pa, inhangapi/Pa
PErÍodo(s): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral do 
MPPa nos trabalhos inerentes ato de correição ordinária, orientação funcio-
nal e devolutiva de Escuta social na região administrativa Nordeste i
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5255/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142294/2022 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): salinópolis/Pa
PErÍodo(s): 13/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5285/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141557/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo das cHaGas loPEs
carGo/fUNÇÃo: assEssor EsPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEsTiNo(s): Breves/Pa
PErÍodo(s): 16/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião de trabalho con-
junta GaEco/Gsi/caoTEc
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
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Portaria Nº 5286/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142640/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarilZE riBEiro BiTar
carGo/fUNÇÃo: assEssor da sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa 
Para a arEa TEcNico-adMiNisTraTiva
MaTrÍcUla: 999.193
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEsTiNo(s): Bragança/Pa, capanema/Pa, salinópolis/Pa
PErÍodo(s): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da equipe 
institucional, da programação de visita à região administrativa Nordeste 
ii, no período de 27 a 30/9/2022
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
Portaria Nº 5287/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142990/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NEY TaPaJos fErrEira fraNco
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de curuçá
MaTrÍcUla: 999.822
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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 acordo com a solicitação 
do corregedor-Geral do MPPa, do projeto da corregedoria-Geral do Minis-
tério Público do Estado do Pará, “dinamizando a orientação funcional”, no 
período de 12 a 13/09/2022
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
Portaria Nº 5288/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 140770/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUaNa caMilE sEaBra GoNcalvEs fEio
carGo/fUNÇÃo: aNalisTa JUridico - aTE-a-iv
MaTrÍcUla: 999.1945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEsTiNo(s): curitiba/Pr
PErÍodo(s): 21/09/2022 - 24/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “iv Encontro Nacional – lGPd na prática em organizações públicas” a 
ser realizado no período de 22 a 23 de setembro de 2022, em curitiba/Pr
ordenador(a) da despesa: cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5289/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 138191/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: assEssor dE PlaNEJaMENTo iNsTiTUcioNal - MP.cP-
cP-1
MaTrÍcUla: 999.3488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dEsTiNo(s): vigia/Pa
PErÍodo(s): 12/08/2022 - 12/08/2022, 18/08/2022 - 18/08/2022
QUaNTidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar a avaliação do local 
e serviços especializados para a realização de evento do ato de inaugura-
ção da nova PJ de vigia/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 5290/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 143181/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rosaNa riBEiro lUiZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNisTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1194
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dEsTiNo(s): Medicilândia/Pa
PErÍodo(s): 21/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - realizar treinamento e pres-
tar orientações sobre as atividades administrativas aos servidores e esta-
giário lotados na PJ de Medicilândia/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 5291/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 141752/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adrEa NaYara GoNcalvEs saMPaio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNisTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2701
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Juruti - Pa
dEsTiNo(s): oriximiná/Pa
PErÍodo(s): 11/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na 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 5292/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142638/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ElisaNGEla Maria Paiva TorrEs QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNisTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2714
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: vitória do Xingu - Pa
dEsTiNo(s): altamira/Pa
PErÍodo(s): 14/09/2022 - 14/09/2022, 15/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de altamira/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 5293/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142569/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iNGrid NaYara dUarTE dE JEsUs MaTos
carGo/fUNÇÃo: assEssor MiNisTErial
MaTrÍcUla: 999.3429
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dEsTiNo(s): redenção/Pa
PErÍodo(s): 25/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio na organização 
e participação na 4ª reunião ordinária do fórum Permanente do MPE com 
a sociedade civil para Questões agrárias e fundiárias no sul e sudeste.
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
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Portaria Nº 5294/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142938/2022 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): 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: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores Jose aremilton alves de oliveira e angelica costa Machado 
lima até os 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, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos
Portaria Nº 5295/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142867/2022 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): cachoeira do Piriá/Pa, salinópolis/Pa, Bragança/Pa, são 
João de Pirabas/Pa
PErÍodo(s): 20/09/2022 - 20/09/2022, 22/09/2022 - 22/09/2022, 
26/09/2022 - 26/09/2022, 27/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
os servidores Jose aremilton alves de oliveira e angelica costa Machado 
lima até os municípios descritos acima.
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 5296/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142821/2022 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): Garrafão do Norte/Pa, santa luzia do Pará/Pa, cachoeira do 
Piriá/Pa, salinópolis/Pa, Bragança/Pa, são João de Pirabas/Pa
PErÍodo(s): 16/09/2022 - 16/09/2022, 19/09/2022 - 19/09/2022, 
20/09/2022 - 20/09/2022, 21/09/2022 - 21/09/2022, 22/09/2022 
- 22/09/2022, 23/09/2022, 26/09/2022 - 26/09/2022, 27/09/2022 - 
27/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - Prestar apoio técnico as 
promotorias de justiça considerando a necessidade de realização de estudo 
de caso e visita institucional para inspeção em unidade de acolhimento 
para crianças e adolescente
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 5297/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 142371/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: iGo fErrEira carNEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNisTracao - aUd-a-iv
MaTrÍcUla: 999.2157
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: são sebastião da Boa vista - Pa
dEsTiNo(s): Portel/Pa
PErÍodo(s): 18/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Portel/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 5305/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E s o l v E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128543/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro HENrYQUE PaEs loUrEiro dE BraGaNca
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNisTraÇÃo - aUd-a-v
MaTrÍcUla: 999.1617
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
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 5306/2022-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 2617/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/06/2022, protocolo 122571/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: Mario lUciaNo dE Barros fiMa
carGo/fUNÇÃo: carGo coMissioNado
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dEsTiNo(s): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(s): 20/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP
 dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos . 
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrsos HUMaNos

Protocolo: 855175

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0946/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
r E s o l v E:
i- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Promotor de Justiça alaN PiErrE cHavEs 
rocHa, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período 
de 02 a 31/08/2022, para gozo oportuno (GEdoc 135176/2022).
ii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Promotor de Justiça carlos sTiliaNidi 
Garcia, estabelecidas pela PorTaria nº 0942/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 18/07 a 16/08/2022, a contar de 22/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 134872/2022).
iii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Promotora de Justiça carMEN BUrlE da MoTa dE 
frEiTas, estabelecidas pela PorTaria nº 0942/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 06 a 28/07/2022, a contar de 12/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 133576/2022).
iv- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Promotor de Justiça faBiaNo olivEira GoMEs 
fErNaNdEs, estabelecidas pela PorTaria nº 0942/2022-MP/sUB-
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Ji, no período de 06/07 a 04/08/2022, a contar de 18/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 133507/2022).
v- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Promotor de Justiça frEdErico aNToNio liMa dE 
olivEira, estabelecidas pela PorTaria nº 0942/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 21/03 a 19/04/2022, para gozo oportuno (GEdoc 
112991/2022).
vi- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Promotora de Justiça HElEM TaliTa lira 
foNTEs, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, no período 
de 01 a 30/09/2022, para gozo oportuno (GEdoc 138097/2022).
vii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Promotora de Justiça larissa Brasil 
BraNdao, estabelecidas pela PorTaria nº 0711/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 11/07 a 09/08/2022, a contar de 22/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 137720/2022).
viii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Promotora de Justiça liGia valENTE do coUTo dE aNdradE 
fErrEira, estabelecidas pela PorTaria nº 0942/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 18/07 a 16/08/2022, a contar de 05/08/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 136035/2022).
iX- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Promotor de Justiça MaUricio alMEida GUErrEiro 
dE fiGUEirEdo, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/
PGJ, no período de 08/12/2022 a 06/01/2023, para gozo oportuno (GEdoc 
138348/2022).
X- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Promotora de Justiça rosaNGEla cHaGas dE 
NaZarE, estabelecidas pela PorTaria nº 0940/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 02 a 31/08/2022, para gozo oportuno (GEdoc 
136016/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0947/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
r E s o l v E:
i- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Procuradora de Justiça aNa TErEZa do socorro da silva 
aBUcaTEr, estabelecidas pela PorTaria nº 4527/2021-MP/PGJ, no período 
de 01 a 30/09/2022, para gozo oportuno (GEdoc 140021/2022).
ii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Procuradora de Justiça caNdida dE JEsUs riBEiro 
do NasciMENTo, estabelecidas pela PorTaria nº 4527/2021-MP/
PGJ, no período de 01 a 30/09/2022, para gozo oportuno (GEdoc 
139904/2022).
iii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Procurador de Justiça lUiZ cEsar TavarEs 
BiBas, estabelecidas pela PorTaria nº 0940/2022-MP/sUB-Ji, no período 
de 04/07 a 02/08/2022, a contar de 14/07/2022, para gozo oportuno 
(GEdoc 133766/2022).
iv- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Procuradora de Justiça rosa Maria rodriGUEs 
carvalHo, estabelecidas pela PorTaria nº 4526/2021-MP/PGJ, no período 
de 01 a 30/09/2022, para gozo oportuno (GEdoc 140299/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0953/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
r E s o l v E:
i- aUToriZar a Promotora de Justiça adriaNa dE loUrdEs MoTa siMoEs 
colarEs a gozar 07 (sete) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 1550/2018-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 2139/2018-MP/PGJ, no período de 25 a 31/07/2022 (GEdoc 
133864/2022).

ii- aUToriZar o Promotor de Justiça alcENildo riBEiro silva a 
gozar 19 (dezenove) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
1539/2019-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 2277/2019-MP/PGJ, no período de 08 a 26/08/2022 (GEdoc 
137263/2022).
iii- aUToriZar a Promotora de Justiça aNdrEa MoUra saNTos 
saMPaio a gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0316/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0317/2022-MP/sUB-Ji, no período de 08/08 a 06/09/2022 
(GEdoc 137305/2022).
iv- aUToriZar a Promotora de Justiça daNiElla Maria dos saNTos 
dias a gozar 05 (cinco) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
0748/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0749/2022-MP/sUB-Ji, no período de 19 a 23/09/2022 
(GEdoc 134397/2022).
v- aUToriZar a Promotora de Justiça darlENE rodriGUEs MorEira 
a gozar 21 (vinte e um) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
0932/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0938/2022-MP/sUB-Ji, no período de 05 a 25/09/2022 
(GEdoc 140746/2022).
vi- aUToriZar a Promotora de Justiça faBia MUssi dE olivEira 
liMa a gozar 12 (doze) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
0943/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0944/2022-MP/sUB-Ji, no período de 13 a 24/09/2022 
(GEdoc 142120/2022).
vii- aUToriZar o Promotor de Justiça frEdErico aNToNio liMa dE 
olivEira a gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0942/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0946/2022-MP/sUB-Ji, no período de 22/06 a 21/07/2022 
(GEdoc 115865/2022).
viii- aUToriZar o Promotor de Justiça JUlio cEsar soUsa cosTa 
a gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
4525/2021-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0929/2022-MP/sUB-Ji, no período de 27/07 a 25/08/2022 
(GEdoc 134803/2022).
iX- aUToriZar a Promotora de Justiça lEaNE Barros fiUZa dE MEllo 
a gozar 24 (vinte e quatro) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0943/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0944/2022-MP/sUB-Ji, no período de 08/09 a 01/10/2022 
(GEdoc 141343/2022).
X- aUToriZar a Promotora de Justiça MariaNa soUsa cavalEiro dE 
MacEdo daNTas a gozar 05 (cinco) dias de férias, estabelecidas pela 
PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de 
serviço, pela PorTaria nº 0931/2022-MP/sUB-Ji, no período de 29/08 a 
02/09/2022 (GEdoc 136112/2022).
Xi- aUToriZar a Promotora de Justiça saBriNa said daiBEs dE 
aMoriM saNcHEZ a gozar 17 (dezessete) dias de férias, estabelecidas 
pela PorTaria nº 0698/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade 
de serviço, pela PorTaria nº 0927/2022-MP/sUB-Ji, no período de 29/06 
a 15/07/2022 (GEdoc 129383/2022).
Xii- aUToriZar o Promotor de Justiça TUlio cHavEs NovaEs a gozar 10 
(dez) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 0504/2021-MP/sUB-
Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria nº 0726/2021-
MP/sUB-Ji, no período de 01 a 10/09/2022 (GEdoc 137603/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0957/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
r E s o l v E:
i- aUToriZar a Procuradora de Justiça caNdida dE JEsUs riBEiro 
do NasciMENTo a gozar 30 (trinta) dias de férias, estabelecidas pela 
PorTaria nº 4527/2021-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de 
serviço, pela PorTaria nº 0716/2022-MP/sUB-Ji, no período de 17/10 a 
15/11/2022 (GEdoc 142606/2022).
ii- aUToriZar a Procuradora de Justiça Maria da coNcEicao dE MaTTos 
soUsa a gozar 06 (seis) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria nº 
571/89-PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela PorTaria nº 
707/90-PGJ, no período de 12 a 17/09/2022 (GEdoc 141345/2022).
iii- aUToriZar a Procuradora de Justiça Maria da coNcEicao dE 
MaTTos soUsa a gozar 05 (cinco) dias de férias, estabelecidas pela 
PorTaria nº 5581/2019-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, 
pela PorTaria nº 7451/2019-MP/PGJ, no período de 18 a 22/09/2022 
(GEdoc 141345/2022).
iv- aUToriZar a Procuradora de Justiça Maria da coNcEicao dE MaTTos 
soUsa a gozar 02 (dois) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 3735/2012-MP/PGJ, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
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PorTaria nº 5983/2012-MP/PGJ, no período de 23 a 24/09/2022 (GEdoc 
141345/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0958/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
r E s o l v E:
i- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Promotor de Justiça frEdErico aNToNio liMa dE 
olivEira, estabelecidas pela PorTaria nº 0953/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 22/06 a 21/07/2022, a contar de 12/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 133552/2022).
ii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias do Promotor de Justiça JUlio cEsar soUsa 
cosTa, estabelecidas pela PorTaria nº 0953/2022-MP/sUB-Ji, no período 
de 27/07 a 25/08/2022, para gozo oportuno (GEdoc 135141/2022).
iii- sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
as férias da Promotora de Justiça saBriNa said daiBEs dE aMoriM 
saNcHEZ, estabelecidas pela PorTaria nº 0953/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 29/06 a 15/07/2022, a contar de 12/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 135519/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0959/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
r E s o l v E:
i- aUToriZar o Promotor de Justiça frEdErico aNToNio liMa dE 
olivEira a gozar 10 (dez) dias de férias, estabelecidas pela PorTaria 
nº 0953/2022-MP/sUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria nº 0958/2022-MP/sUB-Ji, no período de 13 a 22/10/2022 
(GEdoc 139525/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0960/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
coNsidEraNdo o expediente protocolizado sob o nº 27138/2016 (siP), 
referente à averbação de férias,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao Promotor de Justiça THiaGo TaKada PErEira 30 (trinta) dias 
de férias, referentes ao período aquisitivo 2014/2015, e aUToriZar o 
gozo no período de 27/09 a 26/10/2022 (GEdoc 138763/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0964/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018,
r E s o l v E:
alTErar o período de férias da Procuradora de Justiça lEila Maria 
MarQUEs dE MoraEs, estabelecidas pela PorTaria nº 4526/2021-MP/
PGJ, de 01 a 30/07/2022 para 25/07 a 23/08/2022 (GEdoc 135243/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 

 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0967/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, 
assegurada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Procuradora 
de Justiça lEila Maria MarQUEs dE 
MoraEs, estabelecidas pela PorTaria nº 0964/2022-MP/sUB-
Ji, no período de 25/07 a 23/09/2022, a contar de 28/07/2022, para gozo 
oportuno (GEdoc 135243/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 855263
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 0939/2022-MP/sUB-Ji
o sUBProcUrador-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNsTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 15/1/2018,
r E s o l v E:
i- alTErar o período de férias do Promotor de Justiça alcENildo 
riBEiro silva, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, de 
01 a 30/07/2022 para 04/07 a 02/08/2022 (GEdoc 130589/2022).
ii- alTErar o período de férias do Promotor de Justiça aNToNio MaNoEl 
cardoso dias, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, de 
04/07 a 02/08/2022 para 18/07 a 16/08/2022 (GEdoc 128376/2022).
iii- alTErar o período de férias do Promotor de Justiça david TErcEiro 
NUNEs PiNHEiro, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, de 
01 a 30/11/2022 para 27/02 a 28/03/2023 (GEdoc 136796/2022).
iv- alTErar o período de férias da Promotora de Justiça EliaNE crisTiNa 
PiNTo MorEira, estabelecidas pela PorTaria nº 0256/2022-MP/sUB-Ji, 
de 01 a 30/07/2022 para 11/07 a 09/08/2022 (GEdoc 130837/2022).
v- alTErar o período de férias do Promotor de Justiça firMiNo araUJo 
dE MaTos, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, de 01 a 
30/07/2022 para 04/07 a 02/08/2022 (GEdoc 127370/2022).
vi- alTErar o período de férias do Promotor de Justiça HarrisoN 
HENriQUE da cUNHa BEZErra, estabelecidas pela PorTaria nº 
4525/2021-MP/PGJ, de 01 a 30/09/2022 para 04/06 a 03/07/2022 
(GEdoc 127317/2022).
vii- alTErar o período de férias da Promotora de Justiça HErENa NEvEs 
MaUEs corrEa dE MElo, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-
MP/PGJ, de 04/07 a 02/08/2022 para 11/07 a 09/08/2022 (GEdoc 
131948/2022).
viii- alTErar o período de férias da Promotora de Justiça JUliaNa NUNEs 
fEliX, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, de 08/09 a 
07/10/2022 para 21/11 a 20/12/2022 (GEdoc 140547/2022).
iX- alTErar o período de férias do Promotor de Justiça PEdro rENaN 
caJado Brasil, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, de 
01 a 30/08/2022 para 21/11 a 20/12/2022 (GEdoc 139397/2022).
X- alTErar o período de férias da Promotora de Justiça rEGiaNE BriTo 
coElHo oZaNaN, estabelecidas pela PorTaria nº 4525/2021-MP/PGJ, de 
01 a 30/07/2022 para 18/07 a 16/08/2022 (GEdoc 129680/2022).
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNs-
TiTUcioNal. 
 BElÉM, 15 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 855257

.

.

PeNsÃo
.

Portaria Nº 5320/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa do EsTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o 
nº 16168/2021, em 28/10/2021;
CONSIDERANDO os termos do Laudo Médico Pericial nº 206523 A, à fl. 28;
coNsidEraNdo os termos do Parecer nº 249/2022-ass/JUr/PGJ, datado 
de 4/8/2022, às fls. 30-32, acolhido in totum;
r E s o l v E:
dETErMiNar a rEvisÃo do ato nº 184/2020, datado de 9/12/2020, publi-
cado no d.o.E. de 14/12/2020, que concedeu, com fundamento nos arts. 
14, § 1º, 25-a, § 1º da lei complementar nº 039/2000, com as alterações 
realizadas pela lei complementar nº 128/2020, PENsÃo Por MorTE em 
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favor de Nadia saliM HaBEr TaNcrEdi, viúva do Procurador de Justiça 
aposentado deste Ministério Público Estadual, aNToNio iTalo TaNcrE-
di, Matrícula nº 555.355, falecido em 4/7/2020, para fundamentá-lo nos 
arts. 14, § 1º, 25-a, § 2º, incisos i e ii, e § 3º e § 4º da lei complemen-
tar nº 039/2000, com as alterações realizadas pela lei complementar nº 
128/2020, benefício que, nesta situação, em termos brutos, corresponde 
a r$ 23.717,75 (vinte e três mil setecentos e dezessete reais e setenta 
e cinco centavos), retroagindo à data de falecimento, conforme abaixo 
discriminado:

totaL dos ProVeNtos de aPoseNtadoria - JUNHo/2020

descriÇÃo reF VaLor eM r$  

ProvENTo 30 dias 35.462,22  

ToTal BrUTo 35.462,22  

    

BasEs dE cálcUlos rEfErÊNcias valor  

ProvENTo iNTEGral 100% 35.462,22  

liMiTE MáXiMo BENEfÍcios do rGPs (JUNHo/2020) TETo 6.101,06  

valor QUE sUPEra o liMiTE MáXiMo do rGPs 
(difErENÇa) 100% - TETo 29.361,16  

coTa faMiliar Para o valor QUE sUPEra o liMiTE 
MáXiMo do rGPs 50%  * difErENÇa 14.680,58  

coTa faMiliar Por dEPENdENTE (01) 10%  * difErENÇa 2.936,11  

    

cálcUlo dos ProvENTos dE PENsÃo Por MorTE rEfErÊNcias valor  

(+) liMiTE MáXiMo BENEfÍcios do rGPs (JU-
NHo/2020) TETo 6.101,06  

(+) coTa faMiliar Para o valor QUE sUPEra o 
liMiTE MáXiMo do rGPs 50% 14.680,58  

(+) coTa faMiliar Por dEPENdENTE (01) 10% 2.936,11  

ToTal dE ProvENTos  23.717,75  

    

ProvENTos dE PENsÃo Por MorTE  

Nádia saliM HaBEr TaNcrEdi  r$ 23.717,75  

 ProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa. 
 Belém, 19 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa
Portaria Nº 5322/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa do EsTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o 
nº 10776/2022, em 19/7/2022;
coNsidEraNdo os termos do Parecer nº 270/2022-ass/JUr/PGJ, datado 
de 22/8/2022, às fls. 33-34, acolhido in totum;
r E s o l v E:
coNcEdEr, com fundamento nos arts. 6,º § 6º, 14, § 1º, e 30, da lei 
complementar 039/2000, com as alterações realizadas pela lei comple-
mentar nº 128/2020, PENsÃo Por MorTE em favor de aNa da cosTa 
MENdEs, viúva do adjunto de Promotor de Justiça aposentado deste Mi-
nistério Público Estadual, claUdiNo dE araÚJo E silva, Matrícula nº 
805.849, falecido em 30/6/2022, benefício que, nesta situação, em termos 
brutos corresponde a r$ 1.216,18 (mil duzentos e dezesseis reais e dezoito 
centavos), conforme abaixo discriminado:

totaL dos ProVeNtos de aPoseNtadoria - JUNHo/2022

descriÇÃo reF VaLor eM r$

ProvENTo 30 dias 10.134,81

ToTal BrUTo 10.134,81

   

BasE dE cálcUlo da PENsÃo

ProvENTo iNTEGral  10.134,81

   

coTa faMiliar 50% 5.067,41

coTa Por dEPENdENTE 10% 1.013,48

(=) ProvENTos dE PENsÃo  r$ 6.080,89

   

ProvENTos dE PENsÃo Por MorTE

aNa da cosTa MENdEs (Pensão alimentícia) 20% r$ 1.216,18

 ProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa. 
 Belém, 19 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa
Portaria Nº 5323/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa do EsTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “siP” sob o 
nº 11902/2022, em 11/8/2022;
coNsidEraNdo os termos do Parecer nº 310/2022-ass/JUr/PGJ, datado 
de 12/9/2022, às fls. 17-18, acolhido in totum;
r E s o l v E:
coNcEdEr, com fundamento nos arts. 6º, inciso i, § 2º, 14, § 1º, 25-a, 
§ 1º da lei complementar 039/2000, com as alterações realizadas pela 
lei complementar nº 128/2020, PENsÃo Por MorTE em favor de Maria 
ENEilda foNsEca dos saNTos, viúva do servidor aposentado deste Mi-
nistério Público Estadual, rUY sUrUBiU dE araUJo TavarEs, Matrícula nº 
999.304, ocupante do cargo de auxiliar de administração, MP-aUd-201-c-
iv, falecido em 9/8/2022, benefício que, nesta situação, em termos brutos 
corresponde a r$ 6.930,22 (seis mil novecentos e trinta reais e vinte e dois 
centavos), conforme abaixo discriminado:

totaL da reMUNeraÇÃo  - JULHo/2022

descriÇÃo reF VaLor eM r$

ProvENTo 30 dias 5.884,92

adicioNal dE fUNÇÃo  294,09

vB dEc JUdicial iNcorPorada 12% 741,48

GraTificaÇÃo dE EscolaridadE 0% 0,00

vPNi - lEi Nº 8.329/2015  954,76

adicioNal Por TEMPo dE sErviÇo 60% 4.725,15

ToTal BrUTo 12.600,40

   

BasE dE cálcUlo da PENsÃo

ProvENTo iNTEGral  12.600,40

   

coTa faMiliar 50% 6.300,20
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coTa Por dEPENdENTE 10% 630,02

(=) ProvENTos dE PENsÃo  r$ 6.930,22

   

ProvENTos dE PENsÃo Por MorTE

Maria ENEilda foNsEca dos saNTos  r$ 6.930,22

 ProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa. 
 Belém, 19 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa

Protocolo: 854971
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 0729/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNisTraTiva, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018- MP/PGJ, de 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 022/2022-daJ/MP, de 12/9/2022, 
protocolizado no “siP” sob o nº 13608/2022, em 12/9/2022;
coNsidEraNdo os termos da decisão proferida pela subprocuradoria-Ge-
ral de Justiça, para a Área Técnico-Administrativa, à fl. 2;
coNsidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregularida-
des no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual nº 
5.810, de 24/1/1994,
r E s o l v E:
i - iNsTaUrar sindicância administrativa investigatória, objetivando o es-
clarecimento dos fatos e a identificação de eventual autoria.
ii - dEsiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e sindicância, constituída por meio da PorTaria nº 0812/2022-
MP/PGJ, de 3/3/2022, publicada no d.o.E. de 7/3/2022, composta pelos 
servidores estáveis carlos viNÍciUs rEis dos saNTos (Presidente), 
JoEl carlos dE olivEira assUNÇÃo e rodriGo rosa dE soUZa 
(Membros), para atuarem no procedimento.
iii – fiXar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NisTraTiva. 
 Belém, 20 de setembro de 2022.
UBiraGilda silva PiMENTEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 855264
Portaria Nº 5279/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa do EsTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 239/2022-MP/cao cPc, de 
9/9/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 13574/2022, em 12/9/2022;
coNsidEraNdo os termos do ofício nº 246/2022-MP/cao cPc, de 
13/9/2022, protocolizado no “siP” sob o nº 13706/2022, em 13/9/2022;
coNsidEraNdo os termos da PorTaria nº 4130/2017-MP/PGJ, de 
28/6/2017,, publicada no d.o.E. de 30/6/2017, que criou, no âmbito do 
Ministério Público do Estado do Pará, o Grupo de Trabalho “Conflitos de 
Transporte de Passageiros e cargas nos rios do Pará”– “GT Navegação”;
coNsidEraNdo os últimos acontecimentos na área da navegação e a ne-
cessidade de dar prosseguimento a debates relacionados com a Temática,
r E s o l v E:
coNvocar os membros abaixo discriminados para participarem, no dia 
19/9/2022, às 14h, de reunião Híbrida, de forma presencial, na sala de 
reunião do centro de apoio operacional Técnico - cao-TEc, localizada 
no 1º andar do Edifício-sede do Ministério Público do Estado do Para, ou 
de forma virtual, por meio da Plataforma Google Meet, pelo link “https://
meet.google.com/ngw-znac-yym”:
região Marajó i
PJ soUrE ivanilson Paulo corrêa raiol (em exercício);
PJ cacHoEira do arari José rui de almeida Barboza;
PJ MUaNá luiz Gustavo da luz Quadros;
PJ PoNTa dE PEdras francys lucy Galhardo do vale;
PJ salvaTErra luiz Gustavo da luz Quadros (em exercício).
região Marajó ii
1ª PJ BrEvEs Patrícia carvalho Medrado assmann;
2ª PJ BrEvEs Harrison Henrique da cunha Bezerra;
3ª PJ BrEvEs rodrigo silva vasconcelos (em exercício);

PJ afUá adônis Tenório cavalcanti;
PJ aNaJás Harrison Henrique da cunha Bezerra (em exercício);
PJ BaGrE Mário césar Nabantino arrais Braúna (em exercício);
PJ cHavEs Mário césar Nabantino arrais Braúna;
PJ cUrraliNHo Bruno alves câmara;
PJ GUrUPá Juliana cabral coutinho andrade;
PJ MElGaÇo Nayara santos Negrão (em exercício);
PJ oEiras do Pará Gabriela rios Machado;
PJ PorTEl rodrigo silva vasconcelos;
PJ sÃo sEBasTiÃo da Boa visTa Juiiana cabral coutinho andrade (em 
exercício).
região Belém i
3ª PJ do coNsUMidor Joana chagas coutinho.
 ProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa. 
 Belém, 16 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa

Protocolo: 854972
Portaria Nº 5280/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa do EsTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais;
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o n.º 
12733/2022, em 29/08/2022,
r E s o l v E:
dEclarar vaGo, por motivo de posse em outro cargo público inacumu-
lável, o cargo de auxiliar de serviços Gerais, MP-aoG-B-ii, do Ministério 
Público do Estado do Pará, ocupado pela servidora soNia dE faTiMa dias 
da silva, nomeado por meio do ato do Procurador-Geral de Justiça, data-
do de 25/08/2008, publicado no doE de 28/08/2008, conforme permissão 
estabelecida no art. 58, parágrafo único, inciso ii, da lei n.º 5.810/1994, 
a contar de 09/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa. 
 Belém, 16 de setembro de 2022.
cEsar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUsTiÇa

Protocolo: 854970
Portaria Nº 0727/2022-MP/sUB-ta
a sUBProcUradora-GEral dE JUsTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNisTraTiva, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNsidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-CPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas 
de 22 de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do Estado 
do Pará;
coNsidEraNdo a Escala de Plantão para o mês de setembro de 2022, 
elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça criminais, da-
tada de 25 de agosto de 2022, publicadas no site do Ministério Público do 
Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E s o l v E:
art. 1º - coNvocar os servidores relacionados no anexo Único desta 
PorTaria para realizarem em regime presencial o plantão institucional 
junto aos Órgãos de Execução de segundo Grau do Ministério Público do 
Estado do Pará, no período de 24 e 25/09/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.
aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores
ProcUradoria de JUstiÇa cÍVeL e ProcUradoria de JUstiÇa 
criMiNaL
PerÍodo: 24 e 25/09/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para o mês setembro de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procura-
dorias de Justiça cíveis, datada de 22 de agosto de 2022 e coordenadoria 
das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 25 de agosto de 2022, 
ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará.
dia 24/09/2022 (sábado)
rEPrEsENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
antônio cabral vicente Júnior (assessor da Procuradoria cível)
renata Maia isoppo (assessora da Procuradoria criminal)
dia 25/09/2022 (domingo)
rEPrEsENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
roberto Brunno carnaúba de Barros (assessor Técnico Especializado da 
Procuradoria cível)
sylvia Natally fernandes da silva (assessora Técnica Especializada da Pro-
curadoria criminal)
PUBliQUE-sE, rEGisTrE-sE E cUMPra-sE
 sUBProcUradoria-GEral dE JUsTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NisTraTiva. 
 Belém, 20 de setembro de 2022.
UBiraGilda silva PiMENTEl
subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 855088
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo

decorrente: adesão a ata de registro de Preços nº 014/2021-Pe-PMa. 
contratante: Prefeitura Municipal de abaetetuba/secretaria Municipal de Edu-
cação. objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de 
materiais de construção em geral, Hidráulicos, EPi, Elétricos e Pré-moldados 
para atender as demandas da secretaria municipal de educação, cultura e 
desporto, suas unidades administrativas e escolas municipais sendo estes dois 
pelo período de 12 (doze) meses. origem: contrato nº 2021/165. contratado: 
rafael costa da silva comércio - Epp, inscrita no cNPJ: nº 41.136.186/0001-
98. 1º Termo aditivo de acréscimo de 22,46% sobre os itens do contrato 
celebrado entre as partes; consoante com art. 57, ii,§ 2°, da lei 8.666/93. 
assinado em 15 de setembro de 2022. Jefferson Felgueiras de Carvalho 
- secretario Municipal de educação.

retiFicaÇÃo 
Na Publicação do extrato de termo aditivo tP 003/2019, circulada dia 
31/08/2022 publicado no d.o.U, seção 3, nº 166, pág. 359 e no dia 26/08/2022 
no DOE/PA, nº 35.092, pág. 88, Diário do Pará, folha B14 e Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Pará, ano Xiii, Nº 3067. oNde LÊ-se: 10 de Julho 
de 2022 a 06 de Julho de 2023. LÊ-se: 10 de Julho de 2022 a 06 de janeiro de 
2023. Jefferson Felgueiras de Carvalho - Secretário Municipal de Edu-
cação.

Protocolo: 855298

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 071/2022/PMaP 
objeto: aquisição de material tipo piçarra bruta, terra preta, areia branca e 
aterro arenoso, objetivando atender as necessidades da secretaria municipal de 
obras e serviços públicos da prefeitura municipal de aurora do Pará - Pa. a ses-
são pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de 
preços e etapa de lances no dia 04/10/2022, às 08:30 horas. o edital estará 
disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.
pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@
gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias de araújo 
- Pregoeira/PMaP.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 072/2022/PMaP 
objeto: Prestação em serviço de locação de máquinas pesadas, (sem con-
dutor) para atender as necessidades da prefeitura municipal de aurora do 
Pará. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 04/10/2022, às 11:30 horas. o 
edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://
auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: lici-
tacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia tassi-
la Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

Protocolo: 855299

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado de JULGaMeNto 

coNcorrÊNcia N° 3013/2022 
a cPL da Prefeitura Municipal de Barcarena torna público o resultado de 
julgamento do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução da 
seguinte obra: construção da nova praça da saúde khayat, localizada na Tv. 
Zacarias Pinto vieira, bairro Pedreira, município de Barcarena, Pa. Empre-
sa habilitada e com proposta classificada com o respectivo valor: O. Souto 
Pantoja & cia ltda, cnpj n° 24.342.692/0001-14, r$ 2.564.983,42 (dois 
milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três 
reais e quarenta e dois centavos). a comissão de licitação declarou a em-
presa retromencionada como vencedora da licitação, conforme resultado 
de análise e julgamento das propostas publicado no dia 31 de agosto de 
2022, visto que, foi a única empresa habilitada no certame que atendeu a 
todos os requisitos concernentes a classificação de proposta estabelecidos no 
edital, nos termos do item 15, subitem 15.3.1 e item 16, subitem 16.14, do 
edital; e art. 43, incisos iv e v, da lei n° 8.666/93. Waldemar cardoso Nery 
Junior - Presidente da cPL.

Protocolo: 855300

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 012/2022 
objeto: contratação de empresa especializada para a ampliação da sede da 
secretaria Municipal do Trabalho e Promoção social - sEMTEPs e ampliação 
do prédio do cras flores do Município de Benevides/Pa. data de abertura: 
07/10/2022. Hora: 10h00min (horário local). local: salão de reuniões da se-
cretaria Municipal de Educação - sEMEd, localizado na avenida Joaquim Perei-
ra de Queiroz, Bairro Médici, s/nº, Benevides/Pa. retirada do Edital: o edital 
da referida licitação encontrar-se-á à disposição para consulta e download nos 
sites www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (sistema GEo-oBras). 
ordenadora de despesa: Luíza euclídia de Lima solon - secretária Muni-
cipal do trabalho e Promoção social de Benevides/Pa.

Protocolo: 855302

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 008/2022 FMs

tipo Menor Preço item. objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação da administração Pública Municipal para fornecimento de Medi-
camentos Psicotrópicos e de atenção Básica, para atendimento das atividades 
fins do Fundo Municipal de Saúde. ABERTURA: 05/10/2022, às 08:30 horas. 
o edital do processo encontra-se a disposição dos interessados no site: www.
brasilnovo.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br.

JaiLsoN carVaLHo de soUsa JUNior-Pregoeiro
Protocolo: 855303

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cacHoeira do PiriÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022 Pe
o Município de cachoeira do Piriá/Pa, por meio da Prefeitura Municipal 
torna público que às 09:00h do dia 04 de outubro de 2022, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspúblicas.com.br, realizará licitação na moda-
lidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, no modo 
de disputa aberto, que objetiva a aquisição de trator agrícola e grade aradora, 
para uso no fortalecimento da agricultura familiar no município de cachoei-
ra do Piriá/Pa, conforme convênio nº 911943/2021-sicoNv. os interessados 
poderão obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licita-
ção através do acesso à página do Tribunal de contas do Município/Pa, www.
portaldecompraspúblicas.com.br ou na sala da comissão Permanente de lici-
tação - cPl junto à Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá.

toMada de PreÇos Nº 003/2022
a Prefeitura Municipal de cachoeira do Piriá/Pa, através da comissão Perma-
nente de licitação, torna público que fará realizar licitação Pública na modali-
dade Tomada de Preço, tipo menor preço global, que objetiva a contratação de 
empresa de engenharia para executar serviços de ampliação da escola municipal 
Boa Esperança, vila do Guajará, zona rural do município de cachoeira do Piriá. 
a abertura será realizada no dia 06/10/2022 às 09:00 h, na sala de reuniões da 
cPl, sito à rua Getúlio vargas, 534, centro, cachoeira do Piriá/Pa.

cachoeira do Piriá/Pa, 20 de setembro de 2022
raimundo Nonato alencar Macho

Prefeito Municipal
Protocolo: 855306

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

cHaMada PÚBLica Nº 001/2022 
o Prefeito Municipal de capanema, no uso de suas atribuições, consi-
derando o julgamento da comissão Permanente de licitação na cHaMada 
PÚBlica nº 001/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da 
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agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural, para o atendimen-
to ao Programa Nacional de alimentação Escolar - PNaE, para o exercício 
de 2022, HoMoloGo seu julgamento a em favor do Grupo formal e in-
formal de agricultores familiares: associação Municipal dos Produtores/as 
rurais Na agricultura familiar de capanema, cNPJ nº 10.553.894/0001-09 
no valor de r$ 1.557.738,61; cooperativa de Produção e comercialização 
dos agricultores familiares - cooProcofaM, cNPJ nº 32.916.754/0001-
82 com valor r$ r$ 175.933,41; associação de agricultores familiares de 
Bragança (aGrifaBra), cNPJ nº 34.297.495/0001-84 com valor de r$ r$ 
213.671,41; João Gabriel Galvão de lima Melo, cPf nº 046.898.802-55 com 
valor r$ 29.075,14; antonia rosilene Gomes da silva, cPf nº 751.887.082-
72 com valor r$ 9.192,24; rubens da silveira leite, cPf nº 569.214.112-
49 com valor r$ 33.402,24; Benedito Pereira leite, cPf nº 058.812.772-87 
com valor r$ 30.302,28; Joelma souza da conceição, cPf nº 018.046.412-
43 com valor de r$ 9.192,24; raimundo de carvalho sarmento, cPf nº 
648.746.642-53 com valor de r$ 23.450,23; antonio angelo Galvão Braga, 
cPf nº 010.204.072-98 com valor de r$ 9.192,24; rodrigo sousa silva, cPf 
nº 073.798.442-29 com valor de r$ 9.192,24; Moises leite santos, cPf nº 
746.262.802-34 com valor de r$ 12.134,12; Evangelista cirqueira Botelho, 
cPf nº 984.289.181-04 com valor de r$ 14.162,28; Jose Evaldo lima Pereira, 
cPf nº 833.773.522-87 com valor de r$ 9.192,24; francisco de assis Galvão 
Braga, cPf nº 848.610.702-44 com valor de r$ 9.192,24; José rodrigues 
do vale, cPf nº 126.305.943-00 com valor de r$ 11.003,50; davi freitas 
de Brito, cPf nº 371.736.342-53 com valor de r$ 27.074,28; João Paulo da 
costa dos reis, cPf nº 046.648.892-08 com valor r$ 16.574,22; izay Batista 
da silva, cPf nº 000.885.882-97 com valor de r$ 24.922,28; Edite rosa 
cavalcante, cPf nº 006.294.422-31 com valor de r$ 18.600,66; Pedro Paulo 
dos reis, cPf nº 999.444.132-91 com valor de r$ 16.574,22; João Pedro 
costa dos reis, cPf nº 046.649.122-00 com valor de r$ 16.574,22; antonio 
Jader Melo dos santos, cPf nº 009.422.022-01 com valor de r$ 14.162,28; 
Elizabete de freitas rosa, cPf nº 453.788.002-34 com valor de r$ 33.634,35 
e carlos alberto de lima Melo filho, cPf nº 591.429.442-87 com valor de 
r$ 39.994,92, referente ao objeto da licitação. os itens 09 - côco ralado in 
natura e 19-tangerina foram fracassados. Francisco Ferreira Freitas Neto 
- Prefeito Municipal.

Protocolo: 855308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-Pe-PMcP-seMad 
objeto: contratação Especializada Para futura e Eventual fornecimento de 
refeições Prontas acondicionadas em Embalagens descartáveis, Tipo Mar-
mitex com suco Natural diversos 300ml conforme descritos no Termo de 
referência E Exigências Estabelecidas Neste Edital E seus anexos. abertura: 
06/10/2022 às 14:30H. retirada do Edital: Na sala da comissão Permanente 
de licitação, situado na av. Moura carvalho s/n - centro - cEP: 68.650 -000 
capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 7:30hs ás 13:30hs, poderá ser 
retirado no site Portal de compras Púbicas https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br,e no Mural das licitações do TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.
br complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.
pa.gov.br.

eXtrato de reGistro de PreÇos. 
registrador: Prefeitura Municipal de capitão Poço; espécie: ata de 
registro de Preço nº 190901/2022; objeto: aquisição de artefatos de 
cimento, tais como bloquetes meio fio e tubos de concreto, visando atender 
às necessidades do Município de capitão Poço/Pa. conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Pregão Eletrô-
nico nº 9/2022-013; Prazo de vigência da ata: de 19/09/2022 a 19/09/2023; 
registrados: antonio J c da silva Eireli; c.N.P.J nº 38.297.946/0001-34, valor 
Total r$  3.820.010,00(três milhões e oitocentos e vinte mil e dez reais); M c  
santana  Eireli; c.N.P.J nº 26.991.878/0001-20. valor Total r$128.576,00(-
cento e vinte e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais). valor total re-
gistrado: r$3.948.586,00(três milhões e novecentos e quarenta e oito mil 
e quinhentos e oitenta e seis reais). João Gomes de Lima - Prefeitura 
Municipal.

eXtratos de coNtratos 
PreGÃo Nº 9/0132022-Pe-srP-PMcP - PMcP 

objeto dos contratos: registro de Preços aquisição de artefatos de 
cimento, Tais como Bloquetes Meio fio e Tubos de concreto, visando aten-
der às Necessidades do Município de capitão Poço/Pa. conforme condições, 
Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital e seus anexos. contrato 
nº 2022190901. contratante: Prefeitura Municipal de capitão Poço. contra-
tado: antonio J c da silva Eireli; c.N.P.J nº 38.297.946/0001-34.valor global 
r$ 1.910.005,00(um milhão e novecentos e dez mil e cinco reais). vigência 
19/09/2022 a 19/09/2023; contrato nº 2022190902. contratante: Prefei-
tura Municipal de capitão Poço. contratado: M c santana Eireli; c.N.P.J nº 
26.991.878/0001-20.valor global r$ 64.288,00 (sessenta e quatro mil e du-
zentos e oitenta e oito reais). vigência 19/09/2022 a 19/09/2023.

Protocolo: 855309

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de cUrioNÓPoLis
  secretaria MUNiciPaL de deseNVoLViMeNto sociaL

 aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão Presencial Nº 031/2022- TiPo: Menor Preço por item 
– oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de brinquedos diversos 
destinados a eventos comemorativos do dia das crianças promovidos pela 
secretaria Municipal de desenvolvimento social de curionópolis - daTa rE-
cEBiMENTo ProPosTas: 04 de outubro de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital 
está disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br – curio-
nópolis, 21 de setembro de 2022 – daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro.

Protocolo: 855098

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
secretaria MUNiciPaL de saÚde

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇos Nº 2022/014-srP/cPL-seMsa - PreGÃo 
eLetrÔNico Para reGistro de PreÇos Nº 014/2022-srP/cPL-seMsa
oBJETo: rEGisTro dE PrEÇo Para fUTUra E EvENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrEsa Para forNEciMENTo dE sUPriMENTos dE iNforMaTica.
considerando tratar-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Tipo Me-
nor preço por item, tornamos público o extrato da ata de registro de Preços, 
referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da seguinte for-
ma: WEB disTriBUidora lTda: cNPJ 45.043.648/0001-83, r$ 13.881,60; 
MEGa disTriBEM lTda: cNPJ 44.931.840/0001-43; r$ 25.944,00, iNfor-
TEc iNforMaTica E TEcNoloGia EirEli cNPJ nº 36.608.865/0001-82, r$ 
677.639,90; iNNovaTis coMErcio aTacadisTa dE Prod. dE EscriTorio 
E iNforMaTica EirEli cNPJ nº 30.620.060/0001-78 r$ 160.538,40; EGc 
coMErcio E aTacadisTa dE iNforMaTica E ElETroElETroNicos EirEli 
cNPJ nº 31.768.037/0001-98 r$ 19.800,00; assUNPcao TEc coMErcio dE 
EQUiPaMENTos lTda cNPJ: 04.473.960/0001-20, r$ 68.578,00. valor Total 
da aTa r$ 966.381,90. data da assinatura da ata 25 de agosto de 2022, vi-
gência  da ata é de 12 (doze) meses. Nazianne Barbosa Pena - secretária 
Municipal de saúde.

Protocolo: 855310

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 013/2022
Pregão eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por 
item. objeto: o presente tem por objeto o rEGisTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EvENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para locaÇÃo E MoNTaGEM 
dE EsTrUTUra dE soM, Palco, ilUMiNaÇÃo, soNoriZaÇÃo E EsTrU-
TUras coMPlEMENTarEs Na fiNalidadE dE aTENdEr as dEMaNdas da 
sEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo E sEcrETaria MUNiciPal dE cUl-
TUra, EsPorTE E laZEr.
sessão pública: 04/10/2022, às 10:00h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do TcM/Pa.

Luziara do socorro cunha cota
Pregoeira Municipal

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 855311

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri/Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 025/2022
Pregão eletrônico; sistema registro de Preços; do tipo menor preço, por 
item. objeto: o presente tem por objeto o rEGisTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EvENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para PrEsTaÇÃo dE sErvi-
Ços dE locaÇÃo dE vEicUlos, TiPo MáQUiNas PEsadas sEM coMBUs-
TivEl, coM coNdUTor E MaNUTENÇÃo GEral dos vEicUlos Por coNTa 
da coNTraTada Para aTENdEr as NEcEssidadEs da PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE iGaraPÉ-Miri/sEcrETarias MUNiciPais.
sessão pública: 03/10/2022, às 10:00h, horário de Brasília. Plataforma de 
realização www.portaldecompraspublicas.com.br
Editais disponíveis no www.portaldecompraspublicas.com.br e no mural de 
licitações do TcM/Pa.

Luziara do socorro cunha cota
Pregoeira Municipal

roberto Pina oliveira
Prefeito Municipal

Protocolo: 855312
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de terMo de aNUÊNcia

terMo de aNUÊNcia Para eXteNsÃo do PraZo de eXecUÇÃo coN-
tratUaL. Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo com a 
solicitação de extensão de prazo de execução do contrato nº 047/2021-ssaM, 
por mais 60 (sessenta) dias, protocolado pela empresa airEs arQUiETETU-
ra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 03.272.575/0001-51, estenden-
do-se até o dia 21 de outubro de 2022, alterando, com isso, o cronograma 
físico financeiro do Processo Administrativo Nº 7.245/2021-PMM, realizado na 
modalidade Tomada de Preços nº 047/2021-cEl/sEvoP/PMM cujo objeto é a 
coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dos sErvi-
Ços dE MoNTaGEM E aMPliaÇÃo dE ilUMiNaÇÃo PÚBlica (iP) Na orla 
do Bairro aMaPá E fraNcisco coElHo No MUNicÍPio dE MaraBá-Pa.

eXtrato de terMo de aNUÊNcia
terMo de aNUÊNcia Para eXteNsÃo do PraZo de eXecUÇÃo 
coNtratUaL. Declaramos para os devidos fins, que estamos de acordo 
com a solicitação de extensão de prazo de execução do contrato nº 032/2022-
ssaM, por mais 60 (sessenta) dias, protocolado pela empresa airEs ar-
QUiETETUra E ENGENHaria ElÉTrica lTda, cNPJ Nº 03.272.575/0001-51, 
estendendo-se até o dia 14 de novembro de 2022, alterando, com isso, o cro-
nograma físico financeiro do Processo Administrativo Nº 21.133/2021-PMM, 
realizado na modalidade Tomada de Preços nº 050/2021-cEl/sEvoP/PMM 
cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria Para EXEcU-
ÇÃo dos sErviÇos dE sUBsTiTUiÇÃo da ilUMiNaÇÃo PÚBlica (iP) do 
rEsidENcial TocaNTiNs, No MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. Marabá-Pa, 12 
de setembro de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 855313

eXtrato coNtrato N° 62/2022/FccM 
Processo Nº 6479/2022/ceL/FccM, PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 
04/2022/ceL/FccM - vencedora: Wall aMBiENTEs coPorTaTivos Ei-
rElli, cNPJ no 23.047.547/0001-48, perfazendo um valor total de r$ 
307.795,00 (trezentos e sete mil setecentos e noventa e cinco reais). vi-
gência: 31/12/2022, assinado: 19/09/2022. recurso próprio. Vanda régia 
américo Gomes- Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato coNtrato N° 63/2022/FccM 
toMada de PreÇos Nº 035/ceL/seVoP/PMM - Vencedora: atHe-
Nas iNcorPoradora e serViÇos eireLi, cNPJ no 23.378.600/0001-
93, perfazendo um valor total de r$ 1.051.109,45 (Um milhão cinquenta e um 
mil cento e nove reais e quarenta e cinco centavos). vigência: 19/07/2023, 
assinado: 19/09/2022. recurso próprio. Vanda régia américo Gomes- 
Presidente da Fundação casa da cultura de Marabá.

eXtrato coNtrato N° 65/2022/FccM 
Processo Nº 18460/2021/ceL/FccM, PreGÃo PreseNciaL (srP) 
Nº 009/2021/ceL/FccM - vencedora: s&a iMPacTUs coNsTrUÇÕEs dE 
Edificios/solUÇÕEs E sErviÇos EirEli, cNPJ no 05.423.0002/0001-07, 
perfazendo um valor total de r$ 43.950,00 (quarenta e três mil novecentos 
e cinquenta reais). vigência: 31/12/2022, assinado: 19/09/2022. recurso 
próprio. Vanda régia américo Gomes- Presidente da Fundação casa 
da cultura de Marabá.

Protocolo: 855314

eXtrato ordeM de serViÇo 
Fica a empresa atHeNas iNcorPoradora e serViÇos eireLi, 
cNPJ no 23.378.600/0001-93 autorizada a executar os serviços decor-
rentes da ToMada dE PrEÇos Nº 035/cEl/sEvoP/PMM e do coNTraTo 
adMiNisTraTivo 63/2022/fccM/PMM. vigência: será de 06 meses ass: 
20/09/2022, Vanda régia américo Gomes - Presidente da Fundação 
casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 855315

aVisos de LicitaÇÕes
Processo de LicitaÇÃo N° 22.820/2022-PMM 

Modalidade toMada de PreÇos Nº 052/2022-ceL/seVoP/PMM 
- tipo Menor Preço (Global por Lote). data da sessão: 07/out/2022 - 
09:00h (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo do EsTacioNaMENTo EM coNcrETo da EMEf aUGUsTo 
MorBacH, EXEcUÇÃo do EsTacioNaMENTo EM coNcrETo da EMEf lUZia 
NUNEs, UrBaNiZaÇÃo Na frENTE da EMEf Prof TErEZiNHa E UrBaNiZa-
ÇÃo Na QUadra da EMEf JoÃo aNasTácio dE QUEirÓZ, NUclEo Nova 
MaraBá, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: salário Educação / fundeb 
30% comp. União vaaT / Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
sala da cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de viação e obras 
Públicas - sEvoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Processo de LicitaÇÃo N° 21.835/2022-PMM 
Modalidade toMada de PreÇos Nº 059/2022-ceL/seVoP/PMM 
- tipo Menor Preço (Global por Lote). data da sessão: 10/out/2022 - 
09:00h (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa dE ENGENHaria 
Para EXEcUÇÃo dos sErviÇos dE PErfUraÇÃo dE PoÇos arTEsiaNos, 
coM forNEciMENTo E iNsTalaÇÃo dE BoMBa sUBMErsa E caiXa d’áGUa, 
visaNdo sUPrir as dEMaNdas das UNidadEs da rEdE MUNiciPal dE EN-
siNo do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: salário Educação / fundeb 30% 
comp. União vaaT / Erário Municipal. integra do Edital e informações: sala da 
cEl/sEvoP/PMM - Prédio da secretaria Municipal de viação e obras Públicas 
- sEvoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h 
às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, 
ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 855316

eXtrato ao coNtrato Nº 470/2022-seVoP, 
Processo administrativo nº 669/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrEsENcial (srP) Nº 011/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 0372022-cEl/sEvoP/PMM, objeto: fornecimen-
to de lanche, para atender as necessidades da secretaria Municipal de viação 
e obras Públicas - sEvoP; empresa: empresa r a MacHado rEsTaUraNTE 
lTda, cNPJ: 14.457.939/0001-94; valor r$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais), data da assinatura 19/09/2022 vigência: 31/12/2022. Fabio cardoso 
Moreira, secretário Municipal de obras.

Protocolo: 855317

coNtrato adMiNistratiVo Nº 461/2022-FMs, 
Processo administrativo nº 10.740/2022-PMM autuado na modalidade, Pre-
gão 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: MEGa dENTal iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo 
E coMÉrcio dE ProdUTos odoNTolÓGicos EirEli, inscrita no cNPJ sob n° 
25.341.162/0001-14, valor: r$ 13.628,00 (TrEZE Mil, sEiscENTos, viNTE E 
oiTo rEais). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica 
de saúde - PaB. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa 
da assiNaTUra 19 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
secretária Municipal de saúde - iNteriNa de Marabá /Pa.

Protocolo: 855318

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 002/2022-FMs 
objeto: credenciamento visando a contratação de Pessoas Jurídicas para 
prestação de serviços Médicos Generalistas e/ou Especializados de consultas 
e Procedimentos na rede de atenção Básica de saúde do Município de Mojuí 
dos campos/Pa. Entrega da documentação será de 20 a 30 de cada mês. 
abertura: 05 a 10 do mês subsequentes a entrega dos documentos. data 
inicial de entrega 20/10/2022. o edital pode ser obtido no site: www.mo-
juidoscampos.pa.gov.br. Brian Lima dos santos - Pregoeiro Municipal/
decreto 003/2022.

Protocolo: 855319

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de reMarcaÇÃo de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico 012/2022-seMGa 

objeto: contratação de Empresa Especializada na locação de veículos (Tipo 
Ônibus) com Motorista, para atender aos alunos de cursos de Graduação e 
Cursos de Capacitação Profissionalizante, Residente no Municipio de Mojuí dos 
campos. fica reagendada a licitação com novas datas de disponibilidade do 
Edital 21/09/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.por-
taldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 21/09/2022. 
abertura das propostas: 03/10/2022as9h30min no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Brian Lima dos santos - Pregoeiro Municipal/de-
creto 004/2022.

Protocolo: 855320

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
seM eFeitos 

a Prefeitura Municipal de ourém torna público, para conhecimento dos 
interessados, que decidiu tornar sem efeitos a publicação referente ao extra-
to do 1º Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2021-1208-001-TP, oriundo 
da TP nº. 004/2021 PMo-TP. veiculada no Diário Oficial da União, Edição: 
171, Seção 3, pg. 265; Diário Oficial do Estado nº 35.108, pg.119, no dia 
08/09/2022. as demais matérias publicadas permaneceram inalteradas.
Francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal de ourém/Pa.

Protocolo: 855321
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N° 023/2022.

o Gestor do municipal de saúde de Pacajá, exmo. sr. BrUNo daN-
GLares araÚJo soUZa, torna público o aviso dE HoMoloGaÇÃo refe-
rente ao processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico N° 023/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada na PrEsTaÇÃo dE sErviÇos 
dE MaNUTENÇÃo PrEvENTiva E corrETiva EM cENTrais dE ar
EMPrEsas vENcEdora:
01- EliElsoN s. BriTo TEcNoloGia sUsTENTavEl -28.318.801/0001-19 
subtotal adjudicado: r$ 255.970,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, nove-
centos e setenta reais).
02- raYssaNE raMos dos saNTos 03273528257 - 46.494.252/0001-15 
subtotal adjudicado: r$ 71.645,00 (setenta e um mil e seiscentos e quarenta 
e cinco reais).

Pacajá/Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

sEcrETário MUNiciPal dE saÚdE
Protocolo: 855322

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de saÚde

eXtrato de coNtrato Nº 20220452
oriGeM: arP 010 - PreGÃo Nº Pe  012/2022

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE saÚdE
coNTraTada(o).....: faMEd farMacoloGia E MEdiciNa avaNcada EirEli.
cNPJ: 12.951.863/0001-23
oBJETo.......: aquisição de medicamentos, para atender as demandas do 
fundo Municipal de saúde de Pacajá-Pa.
valor ToTal........: r$ 317.801,70 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e 
um reais e setenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.071 Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
viGÊNcia: 19 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes
PrEGoEira

Protocolo: 855323

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

eXtrato de terMo aPostiLaMeNto 
reeQUiLÍBrio FiNaNceiro

coNtrato Nº 2022036  
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: fundo 
Municipal de assistência social de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta 
comercio de artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; 
oBJETo:  reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente 
à apresentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os 
preços dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipa-
mento eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos 
valores. o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ r$ 8.509,00 
(oito mil quinhentos e nove reais) Para r$ 10.635,86 (dez mil seiscentos e 
trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

coNtrato Nº 2022049
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: fundo 
Municipal de assistência social de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta 
comercio de artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; 
oBJETo:  reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente 
à apresentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os 
preços dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipa-
mento eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos 
valores. o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ 10.972,50 
(dez mil novecentos e setenta e dois reais) Para r$ 13.718,10 (Treze mil 
setecentos e dezoito reais e dez centavos). ZeNeide crUZ Pereira - 
secretária de assistência social.

coNtrato Nº 2022040 
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: Pre-
feitura Municipal de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta comercio de 
artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; oBJETo:  
reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente à apre-
sentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os preços 

dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipamento 
eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos valores. 
o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ 21.792,00 (vinte um 
mil e setecentos e noventa e dois reais) Para r$ 27.244,95 (vinte e sete mil 
duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). FredsoN 
Pereira da siLVa - Prefeito Municipal.

coNtrato Nº 2022042
oriGeM: Pregão eletrônico nº 9/2021-027PMPd - coNTraTaNTE: fun-
do Municipal de saúde de Pau d’arco/Pa - coNTraTada: floresta comercio 
de artigos de Perfumaria ltda EPP, cNPJ nº 04.860.635/0001-10; oBJETo:  
reequilíbrio Econômico financeiro  em virtude a fatos superveniente à apre-
sentação, das propostas, a pedido da contratada para reequilibrar os preços 
dos itens, em virtude á ocorrência súbita da alta dos preços de Equipamento 
eletrônico e materiais permanente solicitando assim reajustando nos valores. 
o valor global dos produtos no contrato, Passará de r$ 64.063,00 (sessenta 
e quatro mil e sessenta e três reais) Para r$ 80.101,09 (oitenta mil cento 
e um reais e nove centavos). cLeidsoN Ferreira cHaVes - Prefeito 
Municipal. data da assiNatUra: 12 de setembro de 2022.

aViso de LicitaÇÃo 2ª cHaMada
toMada de PreÇos Nº 002/2022PMdPo 

Município de Pau d’arco, através setor de Licitação da PreFeitUra 
MUNiciPaL de PaU d’arco - Pa, torna público que às  09:00 horas do 
dia 11 de outubro de 2022, fará realizar licitação na modalidade ToMada 
dE PrEÇos, tipo menor preço Global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Es-
PEcialiZada EM rEcUPEraÇÃo dE EsTradas viciNais Na ZoNa rUral 
do MUNicÍPio dE PaU d’arco-Pa EM coNforMidadE coM as EsPEcifi-
caÇÕEs coNTidas Nos aNEXos dEsTE EdiTal. de acordo com o que de-
termina a legislação vigente, a realizar-se no prédio da PrEfEiTUra MUNic-
iPal dE PaU d’arco-Pa. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto 
na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/lic-
itacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do TcM/Pa, a partir da publi-
cação deste aviso. PaU d’arco - Pa, 20 de setembro de 2022.

FredsoN Pereira da siLVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 855324

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

Processo adMiNistratiVo Nº 01409001/22
Processo Licitatorio

toMada de PreÇo
editaL  

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, leva ao conhecimento dos interessa-
dos, que realizará no dia 07/10/2022, às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal, licitação na modalidade de toMada de PreÇo, tipo menor pre-
ço, em regime de empreitada global, com vistas na contratação de Empresa 
de Engenharia para construção de Praça em anexo ao campo Jean Trindade 
no município de Portel/Pa. Íntegra dos Editais e informações estarão dispo-
níveis a partir da Publicação na sala da cPl, Prédio da Prefeitura Municipal 
de Portel/Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 68480-000, de 
segunda a sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min ou no endereço 
eletrônico: e-mail: licitaportel2021@gmail.com, http://geoobras.tcm.pa.gov.
br e https://portel.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/.

edison santos e santos
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 855325

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de sUsPeNÇÃo 

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Primavera, comunica a 
suspensão do Pregão eletrônico nº 9/2022-0015, relativo à registro de Preço 
Para Eventual contratação de Empresa Prestadora de serviços de locação de 
veículos destinados ao Transporte Escolar da rede Estadual e Municipal de 
Ensino, do Município de Primavera/Pa, que aconteceria no dia 21/09/2022, 
às 10h00, tendo em vista necessidade de alteração do edital. informando 
que será republicado um novo aviso de licitação, nos termos do §4º do art. 
21 da lei 8.666/93. Bianca caroline costa Lobato - Pregoeira Municipal 
PMP/Pa.

Protocolo: 855327
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos N° 001/2022-tP/seMiNFra
Processo 001.250822-tP. objeto: constitui objeto da presente Tomado 
Preços do tipo menor preço por item para contratação de Empresa Para aqui-
sição de Motores/Bomba/roçadeiras/compressor, Equipamentos, e Utensílios 
Hidráulicos ferramentas e acessorios, para atender as necessidades da secre-
taria Municipal de infraestrutura do Municipio de ruropolis, com objetivo de 
construção, Manutenção e conservação de Prédios Publicos, logradouros Mu-
nicipais e comunidades rurais. data e hora da abertura, abertas as 9h00min 
do dia 07/10/2022. será julgado o processo de licitação na sala de licitações 
no prédio da prefeitura municipal de rurópolis. Para aquisição do edital,será 
disponibilizado no “website” da Prefeitura Municipal de rurópolis(http://www.
ruropolis.gov.br) ou no site do TcM www.tcm.pa.gov.br, (mural de licitações) 
outros  esclarecimentos poderão ser obtidos por interessados junto a comis-
são Permanente de licitações, no horário das 09:00 às 14:00 horas, na rua 
10 de maio, 263, centro, cEP 68.165-000, na cidade de rurópolis, Estado do 
Pará, mediante prévio agendamento através do e-mail cpl@ruropolis.pa.gov.
br. cezar caetano da silva - Presidente da cpl.

eXtratos de coNtratos 
contrato nº 001.15092022. Processo nº 001.05082022. Espécie: Pregão 
eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp. Termo de contrato nº 001.15092022. 
Partes. contratante:secretaria Municipal de Trabalho e assistência social - 
cnpj:22.981.674/0001-57. e contratado:Branco & correa ltda, inscrita no 
cnpj (Mf) sob o nº 03.751.669/0001-03. Espécie: fornecimento de Gêneros 
alimentícios, descartáveis, Material de limpeza, Higiene e Utensílios. objeto: 
contratação de empresa Para fornecimento de Gêneros alimentícios, descar-
táveis, Material de limpeza, Higiene e Utensílios, Para atender a necessidade 
da secretaria Municipal do Trabalho e assistência social - semtras. conforme 
condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão 
eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp, valor do contrato:r$ 586.674,82 
(quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oiten-
ta e dois centavos). fundamento legal: lei nº 8.666/93, lei 10.520/2002 
e Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp. vigência: 15/09/2022 a 
15/09/2023. assinatura: 15/09/2022.

coNtrato Nº 002.15092022 
Processo nº 001.05082022. Espécie: Pregão eletrônico nº 024/2022sem-
tras-Pe-srp. Termo de contrato nº 002.15092022, Partes. contratante: secre-
taria Municipal de Trabalho e assistência social - cnpj: 22.981.674/0001-57. e 
contratado: c M Neres eireli, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 27.540.557/0001-
71. Espécie: fornecimento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material de 
limpeza, Higiene e Utensílios. objeto: contratação de empresa Para forne-
cimento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material de limpeza, Higiene 
e Utensílios, Para atender a necessidade da secretaria Municipal do Trabalho 
e assistência social - semtras. conforme condições estabelecidas no Termo 
de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe
-srp, valor do contrato: r$ 502.911,47 (quinhentos e dois mil novecentos e 
onze reais e quarenta e sete centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, 
lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp. vigência: 
15/09/2022 a 15/09/2023. data da assinatura: 15/09/2022.

coNtrato Nº 003.15092022
Processo nº 001.05082022. Espécie: Pregão eletrônico nº024/2022sem-
tras-Pe-srp. Termo de contrato nº 003.15092022, Partes. contratante: secre-
taria Municipal de Trabalho e assistência social - cnpj: 22.981.674/0001-57. 
e contratado: d n Hermes, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 34.280.235/0001-
04. Espécie: fornecimento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material de 
limpeza, Higiene e Utensílios. objeto: contratação de empresa Para forneci-
mento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material de limpeza, Higiene e 
Utensílios, Para atender a necessidade da secretaria Municipal do Trabalho e 
assistência social - semtras. conforme condições estabelecidas no Termo de 
referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp, 
valor do contrato: r$ 233.682,05 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e 
oitenta e dois reais e cinco centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, 
lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp. vigência: 
15/09/2022 a 15/09/2023. data da assinatura: 15/09/2022.

coNtrato Nº 004.15092022 
Processo nº 001.05082022. Espécie: Pregão eletrônico nº024/2022sem-
tras-Pe-srp. Termo de contrato nº 004.15092022, Partes. contratante: se-
cretaria Municipal de Trabalho e assistência social - cnpj: 22.981.674/0001-
57 e contratado: e r oliveira serviços eireli, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 
17.062.826/0001-88. Espécie: fornecimento de Gêneros alimentícios, des-
cartáveis, Material de limpeza, Higiene e Utensílios. objeto: contratação de 
empresa Para fornecimento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material 
de limpeza, Higiene e Utensílios, Para atender a necessidade da secretaria 
Municipal do Trabalho e assistência social - semtras. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico 

nº 024/2022semtras-Pe-srp, valor do contrato: r$ 17.628,66 (dezessete mil 
seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). fundamento legal: 
lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe
-srp. vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023. data da assinatura: 15/09/2022.

coNtrato Nº 005.15092022
Processo nº 001.05082022. Espécie: Pregão eletrônico nº024/2022sem-
tras-Pe-srp. Termo de contrato nº 005.15092022, Partes. contratante: se-
cretaria Municipal de Trabalho e assistência social - cnpj: 22.981.674/0001-
57. e contratado: J P Economico comercio de alimentos ltda, inscrita no 
cnpj (Mf) sob o nº 23.606.040/0001-87. Espécie: fornecimento de Gêneros 
alimentícios, descartáveis, Material de limpeza, Higiene e Utensílios. objeto: 
contratação de empresa Para fornecimento de Gêneros alimentícios, descar-
táveis, Material de limpeza, Higiene e Utensílios, Para atender a necessidade 
da secretaria Municipal do Trabalho e assistência social - semtras. conforme 
condições estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão 
eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp, valor do contrato: r$ 213.152,12 
(duzentos e treze mil cento e cinquenta e dois reais e doze centavos). fun-
damento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 
024/2022semtras-Pe-srp. vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023. data da as-
sinatura: 15/09/2022.

coNtrato Nº 006.15092022 
Processo nº 001.05082022. Espécie: Pregão eletrônico nº024/2022sem-
tras-Pe-srp. Termo de contrato nº 006.15092022, Partes. contratante: secre-
taria Municipal de Trabalho e assistência social - cnpj: 22.981.674/0001-57. e 
contratado: r f Barile ltda, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 29.230.269/0001-
46. Espécie: fornecimento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material de 
limpeza, Higiene e Utensílios. objeto: contratação de empresa Para forneci-
mento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material de limpeza, Higiene e 
Utensílios, Para atender a necessidade da secretaria Municipal do Trabalho e 
assistência social - semtras. conforme condições estabelecidas no Termo de 
referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp, 
valor do contrato: r$ 8.317,03 (oito mil trezentos e dezessete reais e três 
centavos). fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão 
eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp. vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023. 
data da assinatura: 15/09/2022.

coNtrato Nº 007.15092022 
Processo nº 001.05082022. Espécie: Pregão eletrônico nº024/2022sem-
tras-Pe-srp. Termo de contrato nº 007.15092022, Partes. contratante: se-
cretaria Municipal de Trabalho e assistência social - cnpj: 22.981.674/0001-
57 e contratado: v r de Matos comercio, inscrita no cnpj (Mf) sob o nº 
14.817.058/0001-37. Espécie: fornecimento de Gêneros alimentícios, des-
cartáveis, Material de limpeza, Higiene e Utensílios. objeto: contratação de 
empresa Para fornecimento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material 
de limpeza, Higiene e Utensílios, Para atender a necessidade da secretaria 
Municipal do Trabalho e assistência social - semtras. conforme condições 
estabelecidas no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrônico nº 
024/2022semtras-Pe-srp, valor do contrato: r$ 74.413,50(setenta e quatro 
mil quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos). fundamento legal: lei 
nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe
-srp. vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023. data da assinatura: 15/09/2022.

coNtrato Nº 001.140922 
oriGeM: coNcorreNcia PUBLica Nº 004/2022-seMsa. contratan-
te: secretaria Municipal de saúde - semsa. contratado: i s Empreiteira & Pa-
vimentação ltda. objeto: contratação de Empresa Especializada em reforma 
e ampliação do Hospital Municipal de rurópolis/Pa, com área à construir de 
2.002,76 M² e com área à reformar de  687,58 M², contemplando a seguin-
te Estrutura física: cozinha e conforte, lavanderia e vestiários, recepção e 
laboratórios, Enfermarias, resíduos, Bloco cirúrgico e Enf. covid”, conforme 
Termo de convênio nº 40/2022 - sEsPa. valor: r$ 5.338.576,91 (cinco mi-
lhões, trezentos e trinta oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e noven-
ta e um centavos). Exercício 2022: secretaria Municipal de saúde - semsa. 
as despesas correspondentes ao objeto deste contrato, correrão a conta do 
convênio nº 040/2022 - secretaria de Estado de saúde Pública - sespa; ori-
gem: recurso Estadual; e da dotação orçamentaria da PMr. dotação or-
çamentaria: dotação orçamentária: 8289; Elemento de despesa: 444042; 
fonte: 0103/0301/0101/0303. Unidade orçamentaria: 1010 - secretaria de 
saúde. Programa de Trabalho: 10.302.0004.1.035 - ampliação readequação 
do Hospital Municipal Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Ins-
talações sub-elemento: 4.4.90.51.99 - outras obras e instalações. fonte: 
15001002/16320000/16350000. vigência: 21 de setembro de 2022 a 21 de 
setembro de 2023. data da assinatura: 21 de setembro de 2022. cezar ca-
etano da silva - Presidente da cpl.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
Processo nº 001.05082022. Pregão eletrônico nº 024/2022semtras-Pe
-srp. Processo nº 001.05082022. Espécie: ata de registro de Preços do Pro-
cesso nº 001.05082022. Órgão responsável Pelo registro: secretaria Muni-
cipal de Trabalho e assistência social. contratada: Branco & correa ltda, ins-
crita no cnpj sob o n° 03.751.669/0001-03. valor Global de: r$586.674,82 
(quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oiten-
ta e dois centavos). contratada: c M Neres eireli, inscrita no cnpj sob o 
n°27.540.557/0001-71. valor Global de: r$ 502.911,47 (quinhentos e dois 
mil novecentos e onze reais e quarenta e sete centavos). contratada: d N 
Hermes, inscrita no cnpj sob o n° 34.280.235/0001-04. valor Global de: 
r$ 233.682,05 (duzentos e trinta e três mil seiscentos e oitenta e dois re-
ais e cinco centavos). contratada: e r oliveira serviços Eireli, inscrita no 
cnpj sob o n° 317.062.826/0001-88. valor Global de: r$ 17.628,66 (de-
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zessete mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). con-
tratada: J P Economico comercio de alimentos ltda, inscrita no cnpj sob o 
n°23.606.040/0001-87. valor Global de: r$ 213.152,12 (duzentos e treze mil 
cento e cinquenta e dois reais e doze centavos). contratada: r f Barile ltda, 
inscrita no cnpj sob o n°29.230.269/0001-46. valor Global de: r$ 8.317,03 
(oito mil trezentos e dezessete reais e três centavos). contratada: v r de 
Matos comercio, inscrita no cnpj sob o n° 14.817.058/0001-37. valor Global 
de: r$ 74.413,50(setenta e quatro mil quatrocentos e treze reais e cinquenta 
centavos). objeto: registro de Preços Para futura contratação de empresa 
Para fornecimento de Gêneros alimentícios, descartáveis, Material de limpe-
za, Higiene e Utensílios, Para atender a necessidade da secretaria Municipal 
do Trabalho e assistência social - semtras. conforme condições estabelecidas 
no Termo de referência anexo ao edital do Pregão eletrôniconº024/2022sem-
tras-Pe-srp. fundamento legal: lei nº. 8.666/93, lei 10.520/2002 e Pregão 
eletrônico nº 024/2022semtras-Pe-srp. vigência: 13/08/2022 a 13/08/2023. 
assinado: 13/08/2022.

Protocolo: 855328

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
aViso de ratiFicaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00001. ordenador de despesas da(o) Pre-
FeitUra Municipal de santa Maria do Pará, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que deter-
mina o art.26 da lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo 
administrativo que trata da contratação da empresa iMda costa consultoria 
e auditoria contábil E Tributária, vem raTificar a declaração de inexigibili-
dade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que 
se proceda a publicação do devido extrato. alcir costa da silva - Prefeito 
Municipal.

retiFicaÇÃo 
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente ao 
aviso de extrato de termo aditivo da adesão de ata nº a/2021-00005, 
circulada no d.o.U seção 3 Pág.274, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e 
doE/Pa Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022e diário do Pará Pág. 
B13, terça-feira,23 de agosto de 2022, cujo objeto: contratação de serviços 
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 Prefeitura de santa Maria do Pará/
Pa. oNde se LÊ: Termo aditivo ao contrato nº 20210336. Leia-se: Terceiro 
Termo aditivo ao contrato nº 20210336.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referen-
te ao aviso de extrato de termo aditivo da adesão de ata nº a/2021-
00005, circulada no d.o.U seção 3 Pág. 274, terça-feira, 23 de agosto de 
2022 e doE/Pa Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e diário do Pará 
Pág. B13, terça-feira, 23 de agosto de 2022, cujo 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 
Educação de santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: Termo aditivo ao contrato 
nº 20210337. Leia-se: Terceiro Termo aditivo ao contrato nº 20210337.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente ao 
aviso de extrato de termo aditivo da adesão de ata nº a/2021-00005, 
circulada no d.o.U seção 3 Pág. 274, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e 
doE/Pa Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e diário do Pará Pág. 
B13, terça-feira,23 de agosto de 2022, cujo objeto: contratação de serviços 
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 assistência 
social de santa Maria do Pará/Pa. oNde se LÊ: Termo aditivo ao contrato nº 
20210338. Leia-se: Terceiro Termo aditivo ao contrato nº 20210338.
a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará publica errata referente ao 
aviso de extrato de termo aditivo da adesão de ata nº a/2021-00005, 
circulada no d.o.U seção 3 Pág. 274, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e 
doE/Pa Pág. 143, terça-feira, 23 de agosto de 2022 e diário do Pará Pág. 
B13, terça-feira,23 de agosto de 2022, cujo objeto: contratação de serviços 
em Publicação de atos Normativos: aviso de licitação, Homologação, Termo de 
Ratificação, Termo aditivo,extrato da ata de registro de Preço, extrato de con-
trato, 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. oNde se LÊ: Termo aditivo ao contrato nº 20210339. 
Leia-se: Terceiro Termo aditivo ao contrato nº 20210339. carlos cleber-
son Ferreira da silva - Presidente da cPL.

eXtratos de coNtratos 
iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00001 

objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para serviços Técnicos Especializados 
em assessoria e consultoria contábil na área de Gestão Pública, com ênfase 
na Escrituração contábil na arrecadação da receita e realização de despesa 

da Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará. contratante: Prefeitura Muni-
cipal. contrato nº 20220073. contratada: iM da costa consultoria e auditoria 
contábil e Tributária, cnpj 40.256.832/0001-98. valor: r$ 186.000,00 (cento 
e oitenta e seis mil reais). vigência: 20/01/2022 a 31/12/2022.

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00001
objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para serviços Técnicos Especializa-
dos em assessoria e consultoria contábil na área de Gestão Pública, com 
ênfase na Escrituração contábil na arrecadação da receita E realização de 
despesa do fundo Municipal de assistência social de santa Maria do Pará. 
contratante: fundo Municipal de assistência social. contrato nº 20220074. 
contratada: iM da costa consultoria e auditoria contábil e Tributária, cnpj 
40.256.832/0001-98. valor: r$ 79.200,00 (setenta e nove mil, duzentos re-
ais). vigência: 20/01/2022 a 31/12/2022.

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-00001 
objeto: contratação de Pessoa Jurídica Para serviços Técnicos Especializa-
dos em assessoria e consultoria contábil na área de Gestão Pública, com 
ênfase na Escrituração contábil na arrecadação da receita e realização de 
despesa do fundo Municipal de Gestão ambiental de santa Maria do Pará. 
contratante: fundo Municipal de Gestão ambiental. contrato nº 20220075. 
contratada: iM da costa consultoria e auditoria contábil e Tributária, cnpj 
40.256.832/0001-98. valor: r$ 79.200,00 (setenta e nove mil, duzentos re-
ais). vigência: 20/01/2022 a 31/12/2022.

Protocolo: 855329

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°076/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2022/PMsa
objeto: aquisição de 01 (um) veículo automotor de carga, tipo PicK-UP 0 
KM, com 4 (quatro) portas, para fins de uso em atividades de trabalho da 
secretaria de administração deste Município para o departamento Municipal 
de Transito (dEMUTraN) da Prefeitura Municipal de santana do araguaia - Pá.
Nova data de abertura dia 04/10/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.
pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, 
cpl@pmsaaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMsa, das 8:00 
às 12:00 horas. eduardo alves conti - Prefeito Municipal.

Protocolo: 855332

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº 118/2022-saNtarÉM, 19/09/2022

Dispõe sobre a nomeação de Profissional Farmacêutico para atestar 
as Notas fiscais de fornecimento de Medicamentos na central de abasteci-
mento farmacêutico - caf do HMs. vânia Maria azevedo Portela, secretária 
Municipal de saúde - sEMsa, nomeada pelo Exmo. sr. Prefeito francisco Nélio 
aguiar da silva, através do decreto nº 0744/2021-GaP/PMs, no uso de suas 
atribuições legais e,
coNsidEraNdo a recomendação nº 010/2022 emitida pela 9ª Promotoria 
de Justiça MPE/Pa, que recomendou à secretária Municipal de saúde e ao Pre-
feito Municipal de Santarém a nomeação de um fiscal com formação em far-
mácia ou conhecimento técnico equivalente para comparecer de diariamente 
no setor de suprimentos do HMs (farmácia), bem como atestar as notas 
fiscais, os recebimentos de medicamentos, com amplo acesso ao sistema de 
controle de estoque (Pr sistemas - modulo materiais, versão 4.19 - M001) da 
farmácia satélite e da central de abastecimento farmacêutico, atribuindo ao 
fiscal o dever de elaboração de relatórios semanais de entrada e saída de me-
dicamentos, de maneira a impedir empréstimos e saída de medicamentos e 
insumos sem a comprovação de que sua utilização será no âmbito do próprio 
HMs e UPa de tudo enviado cópias à 9a Promotoria de Justiça.
coNsidEraNdo o atendimento da recomendação acima mencionada pauta-
da na transparência e zelo pela aplicação dos recursos públicos;
coNsidEraNdo que a servidora alanna fernanda de souza Braga tem a 
formação necessária para cumprir a recomendação Ministerial, bem como, 
possui vinculo com esta secretaria Municipal de saúde.
coNsidEraNdo que a servidora acima mencionada está lotada na Unidade 
fluvial de saúde - ailton Barros, estando em viagem para ações de saúde na 
região do Médio arapiuns com previsão de retorno para o dia 29/09/2022.
resoLVe:
art. 1º Nomear a servidora sra. alanna fernanda de souza Braga, Matricu-
la 89889, Técnico Nível superior - farmacêutica, para atuar exclusivamente 
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como fiscal do fornecimento de medicamentos adquiridos pelo Instituto Mais 
saúde, relacionados ao contrato de Gestão nº 105/2020- sEMsa/fMs.
Art. 2º - Definir que a servidora acima menciona terá as seguintes atribuições:
i - comparecer de diariamente no setor de suprimentos do HMs (farmácia) 
para fiscalizar a entrada e saída de medicamentos no Centro de Abastecimen-
to farmacêutico - caf;
ii - conferir e atestar todas as Notas fiscais que derem entrada no caf do HMs;
iii - Ter amplo acesso ao sistema de controle de estoque (Pr sistemas - mo-
dulo materiais, versão 4.19 - M001);
iv - fiscalizar a saída dos medicamentos para as farmácias satélites do HMs 
e para farmácia da UPa;
iv - Elaborar relatório semanal de entrada e saída de medicamentos, de ma-
neira a impedir empréstimos e saída de medicamentos e insumos sem a com-
provação de que sua utilização será no âmbito do próprio HMs.
art. 3º determinar que as funções estabelecidas nesta Portaria sejam exerci-
das a partir do dia 03 de outubro de 2022 até o dia 31 de dezembro de 2022.
art. 4º determinar que seja dada ciência dos termos desta Portaria ao insti-
tuto Mais saúde, a comissão de acompanhamento e fiscalização do contrato 
n.º 105/2020-sEMsa/fMs e a comissão de Transição nomeada a através da 
Portaria nº 071/2022.
art. 5º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-
se. Gabinete da secretaria Municipal de saúde, aos dezenove dias do mês de 
setembro de dois mil e vinte e dois. Vânia Maria azevedo Portela - secre-
tária de saúde/decreto nº 0744/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 855331

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220463- iNeXiGiBiLidade Nº iN016/2022 - con-
tratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX do XiNGU - contratado: 
MicroToN iNforMaTica lTda objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa EsPE-
cialiZada Na PrEsTaÇÃo dE sErviÇos Para coNvErsÃo dos sWs GE-
rENciadorEs dENoMiNados MTserver, Para iNsTalaÇÃo E EXEcUÇÃo 
aMBiENTE aNdroid coM EQUiPMENTos TaBlETs E sMarTPHoNEs, BEM 
coM, a cUsToMiZaÇÃo Para aTUaliZaÇÕEs dos caMPos do Bci aTUal 
a PrEsTaÇÃo dE aNUal dos sErviÇos dE sUPorTE TÉcNico E MaNUTEN-
ÇÃo coM aTUaliZaÇÕEs TEcNolÓGicas Para Uso dos sWs No ProJETo 
dE rEcadasTraMENTo iMoBliário da PrEfEiTUra MUNiciPal dE sÃo 
fÉliX do XiNGU-Pa. Para aTENdEr a sEcrETaria MUNiciPal dE faZENda 
- sEMfaZ. vigência: 08/09/2022 a 31/12/2022 - valor Global: r$ 38.108,00 
(trinta e oito mil, cento e oito reais) - data da assinatura: 08/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 855335

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220456 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-srP - 
contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE sÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: diPara disTriBUidora ParaENsE dE aUTo PEcas lTda - objeto: 
aQUisiÇÃo dE PEÇas, acEssÓrios, fErraMENTas, PNEUs E MaTErial 
PErMaNENTE Para MaNUTENÇÃo PrEvENTiva E corrETiva dos vEÍcU-
los E MaQUiNas PEsadas, Para aTENdEr as NEcEssidadEs das sEcrE-
Tarias: sEMoB e sEMUrB. vigência: 29/08/2022 a 31/12/2022 - valor Glo-
bal: r$ 1.067.951,65 (um milhão, sessenta e sete mil, novecentos e cinquen-
ta e um reais e sessenta e cinco centavos) - data da assinatura: 29/08/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de são félix do Xingu

Protocolo: 855336

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico srP nº 049/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais técnicos hospitalares, objetivando atender 
as necessidades da central de abastecimento farmacêutica, hospital munici-
pal, unidades de saúde da família e demais unidades integradas à secreta-
ria municipal de saúde de são Miguel do Guamá/Pa. a abertura da sessão 
pública será em 07/10/22 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
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.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de são Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico srP nº 054/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de refeições prontas acondicionadas em embalagens tipo 
marmitex, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, secretarias e 
fundos municipais de são Miguel do Guamá/Pará. a abertura da sessão pú-
blica será em 06/10/22 às 14:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
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 fede-
ral 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.

aViso de LicitaÇÃo
a PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ, torna públi-
co abertura de Processo licitatório do tipo menor preço global por grupo, 
na modalidade Pregão Eletrônico srP nº 061/2022, cujo objeto é a registro 
de preços para futura e eventual contratação de serviços comuns de  en-
genharia para a recuperação de vias urbanas, recapeamento, tapa-buraco 
com massa asfáltica e sinalização horizontal e vertical, objetivando atender 
as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e Urbanismo de 
são Miguel do Guamá (sEMiU) do município de são Miguel do Guamá/pa. a 
abertura da sessão pública será em 06/10/22 às 08:00 horas, por meio do 
endereço eletrônico 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 li-
curgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs. eduardo sampaio 
Gomes Leite-Prefeito

Protocolo: 855337

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ 
eXtrato de coNtrato

extrato de contrato Nº0284/2022, t. P Nº 00012/2022. contratante 
PMts contratada: coNstrUtora oeste Ltda. Valor: 1.163.669,92 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para oBra dE coNsTrUÇÃo da co-
BErTUra da arQUiBaNcada E ilUMiNaÇÃo do EsTádio MUNiciPal - 1ª 
ETaPa. que entre si celebram o Município de Terra santa. a vigência do con-
trato é de 06 (seis) meses começando de 02/09/2022 e encerramento em 
02/03/2023.
extrato de contrato Nº 0285/2022, t. P Nº 00013/2022. contratan-
te PMts contratada: coNstrUtora oeste Ltda. Valor: 831.745,28 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para oBra dE rEviTaliZaÇÃo do 
ENTorNo do EsTádio MUNiciPal dE TErra saNTa. que entre si celebram 
o Município de Terra santa. a vigência do contrato é de 90 (noventa)dias co-
meçando de  02/09/2022 e encerramento em 01/12/2022.
extrato de contrato Nº 0286/2022, t. P Nº 00014/2022. contratante 
PMts contratada: Pereira & NoGUeira Ltda. Valor: 1.745.647,71 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para oBra dE rEcoNsTrUÇÃo dE 
75,0 METros da coNTENÇÃo da orla dE TErra saNTa. que entre si cele-
bram o Município de Terra santa. a vigência do contrato é de 360 (trezentos 
e sessenta)dias começando de  02/09/2022 e encerramento em 27/08/2023.

odair José Farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 855338

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

errata de PUBLicaÇÃo reFereNte À PUBLicaÇÃo No diÁrio 
oFiciaL do estado  Nº34.637  Protocolo:679312, PÁGiNa Nº 133, 
No dia 13/07/2021, rEf a  ToMada dE PrEÇo 00002/21PMTs  Para coN-
TraTaÇÃo dE EMPrEsa Para coNsTrUÇÃo dE MElHorias saNiTárias 
doMiciliarEs No MUNiciPio dE TErra saNTa, oNde se LÊ “EXTraTo dE 
coNTraTo Nº0190/2021 ”, Ler-se “EXTraTo dE coNTraTo Nº 363/2021”.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 363/2021, tP  00002/2021. 
contratante PMts contratada: coNstrUtora oeste Ltda-ePP 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para coNsTrUÇÃo dE MElHorias saNi-
Tárias doMiciliarEs No MUNiciPio dE TErra saNTa.que entre si celebram o 
Município de Terra santa. o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação 
da vigência do contrato pelo período de 356 dias, a vigência deste termo aditivo 
inicia-se a partir de 16 de junho de 2022 e estende-se  ate 06  de Julho 2023.

odair José Farias albuquerque
Prefeito Municipal

Protocolo: 855339
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MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 10º termo aditivo do contrato nº 20150120, concorrência 
nº 00000002/2015/PMts. contratante PMTs contratada: cosTrUTora 
oEsTE lTda - EPP objeto: coNsTrUÇÃo da crEcHE do Bairro dE aParE-
cida que entre si celebram o Município de Terra santa. o presente termo de 
aditivo tem por objetivo a prorrogação da vigência do contrato pelo período de 
12 meses a contar de 31 de Julho de 2022 até 31 Julho de 2023.

odair José Farias albuquerque.
Prefeito Municipal

Protocolo: 855340

MUNicÍPio de terra saNta - ParÁ
eXtrato de terMo aditiVo

extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 074/2022, tomada de 
Preços nº 00002/22. contratante PMTs, contratada: PErEira & NoGUEi-
ra lTda. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dE oBras 
dE coNsTrUÇÃo, rEforMas E aMPliaÇÕEs dE Escolas Na ZoNa rUral 
do MUNicÍPio, loTE 4: coNsTrUÇÃo da Escola MUNiciPal da coMUNi-
dadE rEdoBra, que entre si celebram o Município. o presente termo adi-
tivo tem por objetivo a alteração do valor contratual com acréscimo de r$ 
62.842,34, decréscimo de r$ 8.019,83, passando o contrato do valor total de 
r$ 224.748,72 para o valor total de r$ 279.571,23.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0136/2022, tomada de 
Preços nº 00002/22. contratante PMts, contratada: PErEira & No-
GUEira lTda. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dE 
oBras dE coNsTrUÇÃo, rEforMas E aMPliaÇÕEs dE Escolas Na ZoNa 
UrBaNa do MUNicÍPio, loTE 2: rEforMa da Escola MUNiciPal Prof. 
NÚBia BENTEs PicaNÇo E coBErTUra da QUadra - ZoNa UrBaNa - MU-
NicÍPio dE TErra saNTa/Pa, que entre si celebram o Município. o presente 
termo aditivo tem por objetivo a alteração do valor contratual com acréscimo 
de r$ 486.187,38, decréscimo de r$ 555,45, passando o contrato do valor 
total de r$ 1.389.370,13 para o valor total de r$ 1.875.002,06.
extrato do 1º termo aditivo do contrato nº 0138/2022, tomada de 
Preços nº 00001/22. contratante PMTs, contratada: coNsTrUTora oEs-
TE lTda. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para EXEcUÇÃo dE oBras 
dE coNsTrUÇÃo, rEforMas E aMPliaÇÕEs dE Escolas Na ZoNa UrBa-
Na do MUNicÍPio, loTE 3: rEforMa da Escola Prof. EdMara cUNHa 
carvalHo - ZoNa UrBaNa - MUNicÍPio dE TErra saNTa/Pa, que entre si 
celebram o Município. o presente termo aditivo tem por objetivo a alteração 
do valor contratual com acréscimo de r$ 88.242,11, passando o contrato do 
valor total de r$179.084,08 para o valor total de r$ 267.326,19.

odair José Farias albuquerque-Prefeito Municipal
Protocolo: 855341

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

eXtrato de coNtrato do 
PreGÃo eLetroNico 036/2022PMt-Pe

coNtrato Nº...........: 1909001/2022adM
oriGeM.....................: PreGÃo Nº 036/2022PMt-Pe

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo.
coNTraTada(o).....: r dE farias cosTa sErviÇos.
oBJeto......................: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para PrEsTaÇÃo 
dE sErviÇos dE iMPlEMENTaÇÃo dE MEdidas TÉcNicas, adMiNisTra-
Tivas E JUdiciais NEcEssárias À EfETivaÇÃo dE rEUrB dE NÚclEos 
UrBaNos iNforMais No MUNicÍPio dE TrairÃo-Pa, dE acordo coM o 
coNTraTo dE rEPassE 868629/2018.
valor ToTal................: r$ 159.990,00 (cento e cinquenta e nove mil, 
novecentos e noventa reais).
ProGraMa de traBaLHo.......: 
Exercício 2022 atividade 0706.041220006.2.014 Manutenção da secretaria 
de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços 
de consultoria, subelemento 3.3.90.35.99, no valor de r$ 159.990,00.
viGÊNcia...................: 19 de setembro de 2022 a 18 de Março de 2023.
daTa da assiNaTUra.........: 19 de setembro de 2022.

Protocolo: 855342
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo do 

PreGÃo eLetrÔNico 036/2022PMt-Pe
a PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo-Pa, no uso de suas atribuições 
e com fundamento no art. 38, inciso vii da lei 8.666/93, homologa o resul-
tado do Pregão Eletrônico n° 036/2022PMT-PE.
Finalidade: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa Para PrEsTaÇÃo dE sErviÇos 
dE iMPlEMENTaÇÃo dE MEdidas TÉcNicas, adMiNisTraTivas E JUdi-
ciais NEcEssárias À EfETivaÇÃo dE rEUrB dE NÚclEos UrBaNos iN-
forMais No MUNicÍPio dE TrairÃo-Pa, dE acordo coM o coNTraTo 
dE rEPassE 868629/2018.
coNtratada: r dE farias cosTa sErviÇos, com o valor global de r$ 
159.990,00 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa reais).
data da Homologação: 19/09/2022.
trairão - Pa, 19 de setembro de 2022. Valdinei José Ferreira, Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 855343

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Uruará Publica concorrência Pública Nº 3/2022-
00004 Processo administrativo Nº 20223004. oBJETo: coNsTrUÇÃo do 
HosPiTal MUNiciPal dE UrUará-Pa, conforme convênio nº 51/2022 - sEs-
Pa e projeto básico constantes dos anexos desta concorrência pública. data 
da abertura: 24 de outubro de 2022. Horário 09 horas local: Prédio da Pre-
feitura Municipal de Uruará, localizada na rua 15 de Novembro, 520, Bairro 
fluminense 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 e no 
site. https://www.uruara.pa.gov.br/#!/paginas/editais-de-licitacoes.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico 9/2022-00033-srP 

coNtrataNte: PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ; coNtrato 
nº: 20229378; coNTraTada: aUTo PosTo sol EirEli; valor ToTal: r$ 
761.000,00 (setecentos e sessenta e Um Mil reais); oBJETo: aquisição de 
100.000 de óleo diesel para abastecimento de Equipamentos de terrapla-
nagem para recuperação de 66,67 km de estradas vicinais - Km - 165 sul 
coordenadas P1= 3°41,36.99” s, 53° 36 19.48”o),P2= 4º 14 8.94”s;53º 29 
37.08” o), de serviços de recuperação, no município de Uruará/Pa, conforme 
convênio nº 187/2022 - sETraN. viGÊNcia: 19/09/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 855344

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViseU
aViso de rescisÃo UNiLateraL

espécie: termo de rescisão Unilateral ao contrato 017/2022/cPL. 
oriundo da inexigibilidade de Licitação 002/2022. objeto: contratação 
de empresa especializada na Prestação de serviço de lavratura de escrituras, 
procurações, atas notoriais, reconhecimento de firmas e autenticações de có-
pia (serviços de notas), bem como serviços de protesto de títulos e relativos 
ao registro de imóveis, registro de imóveis, registro de pessoas naturais e 
jurídicas e registro de títulos e documentos para atendimento as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de viseu e secretaria Municipal de Educação/
fundo Municipal de Educação. contratante: secretaria Municipal de Educa-
ção, CNPJ: 21.036.567/0001-98. Contratado: Cartório Único Oficio de Viseu, 
cNPJ: 31.277.538/0001-71. assinatura: 19/09/2022. fundamentado no art. 
79, inciso i da lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
secretária Municipal de Educação

cNPJ: 21.277.538/0001-71
Protocolo: 855347

.

.

ParticULares
.

teLMa oLiVeira sodre MacHado 
cPF n° 569.306.072-15 

e Jose edsoN Moreira MacHado  
cPF n° 368.716.645-72 

Proprietários da Fazenda Vitória, localizada no município de ipixuna do Pará 
- Pa, torna público que requereu junto à sEMas a obtenção de licença de 
atividade rural (lar) para a atividade de cultura de ciclo longo e criação de 
bovinos.

Protocolo: 855349

o sr. cLoVis corrÊa 
Portador do cPF n° 475.222.591-34 

Proprietário da FaZeNda ParaÍso ii, localizada na Br-163, KM 1154, Md, 
Novo Progresso/Pa, torna público que requereu à sEMMa/NP a licença de ativi-
dade rural, Processo 1278/2022, para atividade de BoviNocUlTUra dE corTE.

Protocolo: 855352

o sr. JosÉ cLaUdio PaLaNGaNa 
Portador do cPF n° 581.269.619-53 

Proprietário da FaZeNda estreLa, localizada na Br-163, KM 1154, Md, Novo 
Progresso/Pa, torna público que requereu à sEMMa/NP a licença de atividade 
rural, Processo 1277/2022, para atividade de BoviNocUlTUra dE corTE.

Protocolo: 855353
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FaZ. sUcesso do JaÚ Lote 32 d e irissaNGa, 
JosÉ carMiNati 

cPF: 302.487.797-53 
Torna público que requereu junto a sEMas a autorização para captura, co-
leta, resgate, soltura e Transporte de fauna silvestre, autorização de su-
pressão de vegetação (asv) e lar para a atividade de agricultura situada no 
município de são félix do Xingú/Pa.

Protocolo: 855354

.

.

eMPresariaL
.

a empresa J J LaMiNados Ltda 
com o cNPJ nº 47.519.226/0001-67 

sede na avenida dagostin, Nº 2452, Quadra 410 lote 01 setor 14, Bairro Bela 
vista, Novo Progresso/Pa, Torna público que rEQUErEU junto á sEMMa/NP a 
lP, li, e lo, Prot. 1404/2022, para sua atividade.

Protocolo: 855355

aLUNos coNcLUiNtes do eNsiNo MÉdio eJa 
No sistema Ead na instituição cEQP PoTENcia MasTEr sob o ParEcEr 
303/2016 cEE/Pa - aUT. E crEdENc. 344 dE 13 dE oUTUBro dE 2016 
iNscriÇÃo do inep N° 15168735. aLUNos coNcLUiNtes.
1.adriaNa casTaNHEira KroGEl 2.adriaNa loPEs 3.alEf dE casTro 
soUZa 4.alEXaNdrE iPoliTo 5.aNa caroliNa da silva BorGEs 6.aN-
dErsoN saNTos dE liMa 7.aNdrÉ lUiZ aNGEliM MarTiNs 8.aNToNio 
carlos da crUZ 9.ariaNE do saNTos MElo 10.asENaTE saNTos fEr-
NaNdEs da silvEira 11.BrUNa dE MaTos PErEira 12.BrUNo Kássid 
vEiGa dE MÉlo 13.cacidE oPoloN dE MÉlo 14.caroliNE PErEira dos 
saNTos 15.cicEro MarTiNs dE carvalHo 16.clEBEr PErEira dE soU-
Za 17.clEBErsoN ToNiElo 18.clÉlio dE JEsUs saNTos 19.david dE 
frEiTas olivEira JÚNior 20.driElY saNTos MENEZEs 21.ÉdEr alvEs 
dE soUZa 22.EdsoN aNTÔNio BEliNi 23.EdsoN clEMENTiNo das NEvEs 
24.EMErsoN arrUda da crUZ 25.EvErsoN rodriGUEs TriNdadE 26.fá-
Bio aNToNiolli 27.GaBriEl fErNaNdo olivEira casÉca 28.GaBriEl 
MariNHo GasPariNi MaGri 29.GEovaNE MaNoEl da silva 30.GiUlia 
BassaNi BElMiro 31.GUilHErME MarcElo PaMPoNÉ 32.GUilHErME saN-
Tos Garrido 33.GUsTavo lUis rocHa dias rEis 34.iGor saNTaNa da 
silva 35.isaBEla caTariNa dE soUZa alMEida 36.ivo david dos saN-
Tos 37.JaNaÍNa silva dE olivEira 38.JaNdEr rodriGUEs viEira 39.JE-
NiffEr aParEcida PErEira 40.JoÃo Marcos riBEiro da cosTa 41.JoÃo 
viTor farias 42.JorGE lEaNdro lUdUvicE da silva 43.JosÉ carlos 
raMos da silva 44.JosÉ sÉrGio BaTisTa dE carvalHo 45.JUlcilENE 
rodriGUEs da silva 46.KEYTH saNTos BorGEs saNTiaGo 47.laia-
Na GoMEs da silva TiBUrTiNo 48.lEoNardo Gois GUEdEs 49.liaNE 
oZEHosKi 50.lis Maria dE araÚJo GEsTEira 51.lUcas dE fraNÇa ME-
NEZEs 52.lUiZ faBiaNo liMa dos saNTos 53.MaicoN dE PaUlo soarEs 
54.Marcia cosTa da silva 55.Marcio JosÉ vascoNsEllos 56.Marco 
aNToNio BarBosa sENa 57.Maria dE loUrdEs silva NovaEs 58.Maria 
do carMo BarBEiro vENTUriNE 59.Maria do socorro do NasciMEN-
To corrEa raMos 60.Maria EdUarda raMos viaNNa 61.Maria fáTiMa 
carrEiro QUiXaBEira 62.Maria rosa MENdEs 63.MarTiMiaNo fraNco 
dE olivEira NETo 64.MaTEUs MoUra dorNElEs 65.MaUro PaEs HENri-
QUEs 66.MillENa MaUricio da silva 67.NaTaNiEla dE soUZa GoMEs 
68.osÉias saNTos da silva 69.PÂMEla aliNE ParisE vilEla 70.PÂMEla 
lETÍcia doMiNGos 71.PaUla faBiaNa rosa 72.PaUlo roBErTo BaPTisTa 
soUZa 73.raiaNE NilZa dE soUZa 74.rEGiNa lUcia da silva 75.ro-
BErTo JUNior raddi BEraldi 76.rosália PErEira das NEvEs caETaNo 
78.rosiaNi MoraEs fErrEira 79.saBriNa saNTos dE olivEira 80.sHEi-
la saNTos da silva 81.silvio dos rEis alMEida JÚNior 82.siMoNE 
do carMo silva MilHoMEM 83.sTElla BraNdÃo silva 84.sUEli aZE-
rEdo viGNoli 85.Taisa BUENo dE aBrEU 86.TaMirEs soUZa alMEida 
87.TaTiaNE aParEcida dE olivEira 88.THaliTa dos saNTos GElslEi-
cHTEr 89.vaNiZio da silva frEiTas 90.WElliNGToN NoNaTo dE liMa 
91.WilEMsTHa EUGENE 92.WilliaN olivEira da silva 93.WilsoN car-
doso frEiTas 94.YsMYlY saNoN 95.ZacHarY BoUZi 96.adriEllE YasMiN 
da fraNÇa fErrEira.

Protocolo: 855357

traNsPortadora e Locadora ParasUL Ltda 
(aUto Posto PaNoraMa) 

cNPJ nº 34.630.798/0001-77 
Torna público que recebeu da secretaria de Estadual de Meio ambiente e 
sustentabilidade - sEMas/Pa, a licença de operação n° 11776/2019, válida 
até 11/07/2023 para atividade de Empresa Transportadora de substâncias e 
Produtos Perigosos, localizada no Município de Novo repartimento/Pa.

Protocolo: 855359

HiGHLiNe do BrasiL ii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a.

cNPJ: 27.902.165/0001-05 
Torna público que protocolou na sEMMa (secretaria Municipal de Meio am-
biente), as licenças ambientais prévia e de instalação para atividade de im-
plantação da infraestrutura e suportes aos equipamentos de telecomunica-
ções, conforme protocolo 115/2022, dia 06/09/2022, situado av. Marechal 
floriano Peixoto, lote 655, Qd. 189, Perpétuo socorro - Bragança/Pa.

Protocolo: 855360

Pedro JUNior LiMa BeNJaMiN-toca da cerVeJa 
cNPJ/MF N° 24.289.122/0001-08 

sito a rua Nova, n° 898, Pedreira, Belém-Pa, cEP: 66.083-442, torna público: 
a concessão da licença de operação N° 255/2022 pela secretaria Municipal 
de Meio ambiente de Belém-Pa, sob o processo n° 2970/2022, válida até: 
29/08/2024, da atividade: Atividade de recreação e lazer não especificadas 
anteriormente-casas de festas e eventos.

Protocolo: 855361

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
iNtiMaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 41, 42, 45, 84 e 
127-A do Código de Processo Ético-profissional (Resolução CFM 2.306/2022), 
NOTIFICA o Sr. Dr. DINÁRIO PEREIRA SEPTIMIO, a fim de que apresente sua 
manifestação por escrito no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 
publicação deste edital, para tratar de assuntos de vosso interesse. os referi-
dos autos poderão ser examinados no setor Jurídico desta autarquia, na av. 
Generalíssimo deodoro, nº 253, de segunda a sexta - feira, das 08h às 17h. 
E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao co-
nhecimento deste, expediu-se este edital, que será publicado na forma da lei.

Belém - Pa, 20 de setembro de 2022
dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro

corregedora-crM/Pa

coNseLHo reGioNaL de MediciNa do estado do ParÁ
iNtiMaÇÃo

a corregedora do conselho regional de Medicina do estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts. 41, 42, 45, 84 e 
127-A do Código de Processo Ético-profissional (Resolução CFM 2.306/2022), 
NOTIFICA a Sra. Tâmara dos Santos Correa, figurada Denunciante, acerca 
da decisão de arquivamento dos autos da sind. nº 104/2020, em sessão 
realizada em 14/03/2022, cabendo recurso da decisão ao conselho federal 
de Medicina no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir desta pu-
blicação. os referidos autos poderão ser examinados no setor Jurídico desta 
autarquia, na av. Generalíssimo deodoro, nº 253, de segunda a sexta - feira, 
das 08h às 17h. E por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que 
chegue ao conhecimento deste, expediu-se este edital, que será publicado na 
forma da lei.

Belém - Pa, 20 de setembro de 2022
dra. Maria de Fátima Guimarães couceiro

corregedora-crM/Pa
Protocolo: 855362

iNstitUto de PreVidÊNcia sociaL 
dos serVidores PÚBLicos do MUNiciPio 

de MaraBÁ - iPaseMar
eXtrato de 3° terMo aditiVo ao coNtrato N° 386/2019-iPaseMar
Processo licitatório nº: 15.195/2019-cEl/PMM, Pregão Presencial nº 028/2019-
cEl/PMM. objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrEsa EsPEcialiZada Na locaÇÃo 
dE sisTEMa dE GEsTÃo dE rEGiME PrÓPrio dE PrEvidÊNcia social, 
iNclUiNdo a PrEsTaÇÃo dE sErviÇos dE iNsTalaÇÃo, TrEiNaMENTo, 
MaNUTENÇÃo, aTUaliZaÇÃo E sUPorTE TÉcNico, em atendimento ao ins-
tituto de Previdência social dos servidores Públicos do Município de Marabá - 
iPasEMar. contratada: aGENda assEssoria PlaNEJaMENTo E iNforMá-
Tica lTda, cNPJ n°: 00.059.307/0001-68. valor Global: r$ 196.231,20 (cen-
to e noventa e seis mil, duzentos e trinta e um reais e vinte centavos) data 
de assinatura do contrato: 13/09/2022. vigência: 14/09/2022 a 14/09/2023. 
Nilvana Monteiro sampaio Ximenes - diretora Presidente.

Protocolo: 855363

MaX doMiNi serViÇos PÓstUMos Ltda 
cNPJ 04.831.574/0003-24 

localizada em Marituba/Pa publica que rEcEBEU da sEMMas/Marituba auto-
rização para supressão de vegetação Nº 0079/2022 para ampliação da ativi-
dade de cemitério.

Protocolo: 855364

MaX doMiNi serViÇos PÓstUMos Ltda 
cNPJ 04.831.574/0003-24 

localizada em Marituba/Pa publica que rEcEBEU da sEMMas/MariTUBa li-
cença de instalação Nº 016/2022 para ampliar a atividade de cemitério.

Protocolo: 855365

MaX doMiNi serViÇos PÓstUMos Ltda 
cNPJ 04.831.574/0003-24 

localizada em Marituba/Pa publica que rEcEBEU da sEMMas/MariTUBa li-
cença de operação Nº 0124/2022 para a atividade de cemitério.

Protocolo: 855366



114  diário oficial Nº 35.122 Quarta-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2022

coMÉrcio de coMBUstiVeis BeLa terra JUtai Ltda 
cNPJ nº. 28.768.230/0001-14 

Torna público que recebeu junto à sEMMa/sTM, a licença Prévia nº. 
031/2022, válida até 12/06/2023 e a licença de instalação n°. 034/2022, 
válida até 11/06/2024, para desenvolver atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, em santarém/Pa.

Protocolo: 855367

adMiNistradora de BeNs de iNFraestrUtUra s.a. 
empresa inscrita no 

cNPJ: 10.701.088/0001-22 
sito à Br 230 lT 02 GlEBa ii Nº0 Bairro Miritituba cEP 68198000 em itaituba 
- Pa, torna público que rEcEBEU da secretaria de Estado de Meio ambiente 
e sustentabilidade - sEMas a licença Prévia nº 1913/2022 e de instalação 
nº 3298/2022 para a atividade de PosTo rEvENdEdor, PosTo dE aBas-
TEciMENTo, PosTo varEJisTa dE QUErosENE E GasoliNa dE aviÃo soB 
ProTocolo Nº 2022/0000007556 com validade até 16/09/2023.

Protocolo: 855368

MiNeraÇÃo ParaGoMiNas s.a.
a Mineração Paragominas s.a. (cNPJ 12.094.570/0004-10) torna público 
que recebeu, em 06/09/2022 (sob processo nº 2022/15341) da secretaria 
de Estado de Meio ambiente e sustentabilidade (sEMas/Pa), à autorização 
nº 5063/2022, com validade até 06/09/2023, para realizar a atividade de 
Captura, Coleta, Resgate, Transporte e Soltura de Fauna Silvestre para fins 
de monitoramento nas Áreas de Influência Direta - AID, dos Platôs Miltônia 
3 e Miltônia 5, pontos de monitoramento aquático e pontos nas áreas de 
recuperação (Prad), visando a continuidade das atividades do Programa 
de Monitoramento de fauna silvestre, vinculado à licença de operação nº 
10882/2018.

Protocolo: 855369

trr reaLeZa Ltda 
localizado na rodovia Br 163, KM 237, s/N, vila isol em Novo Progresso/
Pa, registrada sob o cNPJ 44.091.469/0001-59, torna público que requereu 
junto a secretaria de Municipal de Meio ambiente sEMMa/NP a licença de 
operação, através do Processo n° 1249/2022 no dia 05/08/2021, para ati-
vidade de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador 
retalhista (T.r.r.).

Protocolo: 855370

cÂMara MUNiciPaL de castaNHaL
terMo de aUtoriZaÇÃo 

termo de autorização da dispensa de Licitação - 06/2022 - cMc, que pos-
sui como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de 
telefonia móvel empresarial e serviços de dados, para suprir as necessidades 
da câmara Municipal de castanhal. Empresa: Telefônica Brasil s/a, inscrita 
no cNPJ sob o nº 05.111.372/0001-09. valor total: r$ 20.958,00 (vinte mil, 
e novecentos e cinquenta e oito reais). fundamento: art. 75, inciso ii da lei 
14.133/2021 e alterações posteriores. autorização: autoridade superior, art. 
72, inciso viii da lei nº 14.133/2021, no dia 19/09/2022. sérgio Leal ro-
drigues - Presidente da câmara Municipal de castanhal.

eXtrato de terMo de aditaMeNto
Processo Nº 181/2022. Partes câmara Municipal de castanhal e 
Posto smart Ltda. Objeto: Termo aditivo de reequilíbrio econômico finan-
ceiro referente ao contrato nº 013/2022(gasolina comum e óleo diesel s10) e 
ao contrato nº 015/2022 (gasolina comum), cujo o objeto é o fornecimento 
de combustíveis (gasolina e óleo diesel), destinado a atender as necessidades 
da camara Municipal de castanhal. fundamento legal: alínea “d” do inciso ii 
do caput do art. 65 da lei federal n.º 8.666 de 1993. contrato nº 013/2022 - 
valor: Gasolina comum de r$ 5,39 para 5,04. contrato nº 013/2022 - valor: 
Óleo diesel s10 de r$ 7,35 para r$ 7,04. contrato nº 015/2022 - valor - Ga-
solina comum de r$ 6,18 para 5,04. assinatura: 20/09/2022. signatários: 
representante do Órgão: sérgio Leal rodrigues, Vereador / Presi-
dente. representante da empresa: Keilane de Jesus delpupo speran-
dio, responsável legal.

Protocolo: 855371

cÂMara MUNiciPaL de ViseU
aViso de LicitaÇÃo 

a câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu presidente, torna 
público a todos os interessados a rEPETiÇÃo do PrEGÃo PrEsENcial nº 
005/2022-cMv. objeto aquisição de material Permanete diversos, para aten-
der as demandas da câmara Municipal de viseu. abertura: 03/10/2022 as 
08:00hs. Mais informações na câmara Municipal, cito rua Major olímpio, s/
nº centro, viseu/Pa. https://www.camaraviseu.pa.gov.br/, https://www.tcm.
pa.gov.br e camaradeviseu.cpl@gmail.com. avelino aventina siqueira -  
Presidente da câmara.

Protocolo: 855373
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