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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2637, de 21 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$ 20.912.643,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
d E c r E T o Nº 2637, dE 21 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$ 24.030.973,35 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$ 24.030.973,35 (Vinte e Quatro Mi-
lhões, Trinta Mil, Novecentos e Setenta e Três reais e Trinta e cinco centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545114897645 - SEdoP 0101 444042 1.134.400,00
151011313115088233 - SEcUlT 0301 339139 50.000,00
161011212212978338 - SEdUc 0131 339035 10.780,00
161011212212978338 - SEdUc 0131 339039 1.970.993,56
161011212212978338 - SEdUc 0131 339047 2.156,00
161011212215097603 - SEdUc 0102 449051 802.643,79
871010824415058858 - fEaS 0101 339048 20.000.000,00
901012884600009023 - fES 0103 319096 60.000,00

ToTal 24.030.973,35

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0101 449093 142.559,00
071011548214897642 - SEdoP 0101 449051 302.987,29
071011751214897567 - SEdoP 0101 449051 688.853,71
151011312212974668 - SEcUlT 0301 339030 50.000,00
161011212215097674 - SEdUc 0131 449051 1.983.929,56
161011212215097674 - SEdUc 0102 449051 802.643,79

171022884500003066 - Enc. SEfa 4101 459065 20.000.000,00
901011012212978339 - fES 0103 319013 60.000,00

ToTal 24.030.973,35

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 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 2638, de 21 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$ 13.768.971,19 para reforço de dota-
ção(ões) consignada(s) no orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso i da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 13.768.971,19 (Treze Milhões, Sete-
centos e Sessenta e oito Mil, Novecentos e Setenta e Um reais e dezenove 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0101 335041 3.000.000,00
111060412212972536 - casa Militar 0101 339030 70.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339015 80.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339030 60.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339033 214.606,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 339039 50.000,00
111060412212978315 - casa Militar 0101 449052 100.000,00
111060412212978407 - casa Militar 0101 339039 1.000.000,00

481011236315017616 - SEcTET 0101 339039 3.910.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0101 449052 1.090.000,00
691012369514988793 - SETUr 0101 335041 2.494.112,42
971010312615088238 - SEaP 0101 339040 31.446,00
971010312615088238 - SEaP 0101 449040 1.637.646,10
971010342115028831 - SEaP 0101 449051 31.160,67

ToTal 13.768.971,19

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, 21 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 2639, de 21 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$ 3.732.991,60 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 3.732.991,60 (Três Milhões, Sete-
centos e Trinta e dois Mil, Novecentos e Noventa e Um reais e Sessenta 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781214998319 - SEEl 0345 339031 380.145,01

161011212212978338 - SEdUc 0331 339001 400.214,08

161011212212978338 - SEdUc 0331 339035 10.780,00

161011212212978338 - SEdUc 0331 339047 2.156,00

161011212215097674 - SEdUc 0331 449051 2.920.496,51

901011030215078309 - fES 0349 339093 19.200,00

ToTal 3.732.991,60

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 21 de setembro de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 856226

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria N° 1352/2022 – crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1217916, de 21 de setembro de 2022;
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rESolVE:
caNcElar a Portaria nº 1350/2022, de 19/09/2022, publicadas no doE 
nº 35.121, de 22/09/2022, que autorizou o deslocamento e diárias ao ser-
vidor dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula 57222716/2, cargo chefe 
de Gabinete, lotado na Secretaria Extraordinária de Produção.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
PorTaria Nº 1.353/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1208166, de 19 de setembro de 
2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 20 a 21/09/2022.

colaborador objetivo

faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15, matrícula 
funcional nº 54189550/4, assessor de cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1354/2022-crG
coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 07/04/2022, 
publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1208215, de 19 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 20 a 21/09/2022.

servidor objetivo
SaraH GEiSE ViaNa QUEiroZ doS SaNToS, matrícula funcional 
nº 73504028/ 3, cPf 801.029.562-00, cargo assessor do cerimo-

nial, lotada na diretoria do cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 855920
Portaria Nº 1355/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1208201 de 19 de Setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 20 a 21/09/2022.

servidor objetivo

lUciENNE BaNdEira PiNTo, cPf 207.295.102-04, matrícula fun-
cional nº 7004460/4, Mestre de cerimônia, lotada no Gabinete 

do Governador.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1356/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1208122, de 19 de setembro de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.

rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 20 a 21/09/2022.

servidor objetivo

SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1357/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1205312, de 19 de setembro de 
2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no dia 19/09/2022.

servidor objetivo

SilVio JoSE PaNToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91, matrí-
cula funcional nº 5275768/4, ocupante do cargo de assessor do 

cerimonial, lotado na diretoria de cerimonial.

assessorar agenda do Governo do Estado, no referido 
município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 856197

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de rescisÃo ao coNtrato Nº 32/2020 – LaVaPUL – 
LaVa a Jato Por PULVeriZaÇÃo Ltda-Me.
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: laVaPUl – laVa a JaTo Por PUlVEriZaÇÃo lTda-ME, 
cNPJ nº 27.397.218/0001-88.
ENdErEÇo: Q ccSW 5, lote 4, Bloco d, S/N, loja 19- térreo, Setor Sudo-
este, Brasília – df, cEP 70.680-583.
oBJETo: rescisão do contrato n.º 32/2020-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, com efeitos retroativos a 31/08/2022.
ordENador
luciana Bitencourt
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 856147
Portaria Nº 1358/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1217945, de 21 de setembro de 2022; 
rESolVE: 
i - autorizar  o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 26 a 30/09/2022.

servidor objetivo 
ESTElo MacEdo BaraTa, cPf 253.707.582-04, matrícula funcional nº 
3392007/2, ocupante do cargo Gerente, lotado na diretoria de Gestão 

de logística. 
dar apoio logístico, no referido município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1.359/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
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coNSidEraNdo o processo n°2022/1205106, de 19 de setembro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa /Pa, no dia 19/09/2022. 

servidor objetivo 
SaNdro MarcElo BraNdÃo MElo, cPf 635.094.312-00, matrícula 

funcional nº 55209616/1, ocupante do cargo assessor de Gabinete, lotado 
na diretoria de Gestão de logística. 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1.360/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n°2022/1208137, de 19 de setembro de 2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa /Pa, no período de 20 a 21/09/2022. 

servidor objetivo 
SaNdro MarcElo BraNdÃo MElo, cPf 635.094.312-00, matrícula 
funcional nº 55209616/1, ocupante do cargo assessor de Gabinete, 

lotado na diretoria de Gestão de logística. 

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Portaria Nº 1.361/2022-crG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 441/2022-ccG, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e   
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo n° 2022/1208184, de 19 de setembro de 
2022; 
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo. 
rESolVE: 
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 20 a 21/09/2022. 

servidor objetivo 
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcional 
nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado 

na diretoria de Gestão de logística. 

dar apoio logístico ao cerimonial, no referido 
município. 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.  
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 21 de setembro de 2022. 
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES 
coordenadora de relações Governamentais 

Protocolo: 856225

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

eXtrato de Portaria Nº 1094/2022 – di/cMG, 
de 21 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: colares/Pa e Goiane-
sia/Pa; Período: 13 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (alimenta-
ção) e 3,0 (pousada); Servidores/Mf: 2° TEN QoPM lúcio allan romano 
de Melo, 57218012/3; 2° SGT BM Pedro Nazareno dos Santos Modesto, 
5602289/2; 3° SGT PM Gleidson da costa freitas, 5779359/2; 3° SGT PM 
osmar da conceição Moraes de Sousa Júnior, 57200026/4; cB PM Henri-
que de araújo dos Santos deus Júnior, 57222328/2. 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 1095/2022 – di/cMG, 
de 21 de seteMBro de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado; destino: São caetano de odi-
velas/Pa e Jacunda/Pa; Período: 13 a 16/09/2022; Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidores/Mf: MaJ QoPM richard Ba-
tista da Costa, 57199495/2; 3° SGT PM Jefferson Patrick Ferreira Dias, 
57199690/2; cB PM Ulisses Pampolha Bráz, 4220310/3; cB PM rosenildo 
Gonçalves alves, 57227675/2; Sd PM Kenny Souza carvalho, 06402259/2. 
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 1096/2022 – di/cMG, 
de 21 de seteMBro de 2022

objetivo: com o intuito de participar de curso de capacitação; destino: 
Brasilia/df; Período: 25 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (ali-
mentação) e 3,0 (pousada); Servidor/Mf: Eduardo fernando rabelo e Sil-
va, 5924277/3. 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 1097/2022 – di/cMG, 
de 21 de seteMBro de 2022

objetivo: com o intuito de participar de curso de capacitação; destino: 
Brasilia/df; Período: 25 a 28/09/2022; Quantidade de diárias: 4,0 (ali-
mentação) e 3,0 (pousada); Servidoras/Mf: MaJ QoPM Tainã rocha Bote-
lho, 57199733/4; 2° SGT PM r/r Jeane feitosa da cruz lima, 56753830/1. 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. 
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 856224

Portaria Nº 087/2022 – cMG, de 21 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 
e os termos da Súmula do STf nº 473,
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 gozo 
ocorreu no período de 16/08/2022 a 30/08/2022.
ii - TraNSfErir o período de férias remanescente, correspondente a 15 
(quinze) dias, para o mês de dezembro de 2022.
iii – rEVoGar a Portaria nº 086/2022 – cMG, de 20 de setembro de 2022, 
publicada no doE nº 35.122, de 21 de setembro de 2022
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Portaria Nº 088/2022 – cMG, de 21 de seteMBro de 2022.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo a Súmula do STf nº 473;
rESolVE:
i - TraNSfErir o período de férias regulamentares dos servidores desta 
casa Militar da Governadoria, conforme tabela abaixo:

NoMe MF PerÍodo 
aQUisitiVo

PerÍodo aNte-
rior PUBLicaÇÃo NoVo 

PerÍodo 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 SaNTaNa 

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

BrUNo lUiZ Sil-
Va dE SoUSa 4219470/2 2021/2022 10/10 a 

08/11/2022
doE nº 35.108 de 

08/09/2022

27/10 a 
25/11/2022 

(30 dias)
2022/1223677

ii – rEVoGar a Portaria nº 081/2022 – cMG, de 21 de setembro de 2022, 
publicada no doE nº 35.122, de 21 de setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 21 dE SETEMBro dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 856228

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 438/2022-PGe.G., 20 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de residual férias ao servidor Maxsael Holan-
da da costa, identidade funcional nº 57191818/1, no período de 03.10 a 
17.10.2022, referente ao período aquisitivo 2008/2009, devendo respon-
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der pelo cargo de assessor iii, o servidor alexandre Mallet alvarez, id. 
funcional nº 54189195/ 2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 855848
Portaria Nº 467/2022-PGe.G., 21 de setembro de 2022.
o Procurador-Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições legais...
rESolVE:
aUToriZar, a Procuradora do Estado adriana franco Borges Gouveia, id. 
funcional nº 54188221/1, a se afastar de suas funções no período de 24.10 
a 28.10.2022, para gozo de residual de férias 2019/2020 interrompida 
pela PorTaria Nº 438/2021-PGE.G., de 21.09.2021, devendo responder 
pelo cargo de Procurador-Geral adjunto administrativo, o Procurador do 
Estado, Gustavo Tavares Monteiro, id. funcional nº 5896362/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 855632

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 468/2022-PGe.G. Belém, 21 de setembro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei 5.810/94, PaE 2022/62820 e 
apresentação do laudo Médico da SEPlad nº 90047;
rESolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de licença saúde à servidora rosicleide Teodo-
zio de lima, identidade funcional nº 5304431/3, no período de 16.01 a 
25.01.2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 855878

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 015/2021-PGe
objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses.
data da assinatura: 20/09/2022
Vigência: 29/09/2022 a 29/09/2023
dotação orçamentária: funcional Programática 25101.03.122.1297.8338 
- Elemento de despesa 339039 – fonte de recurso 0101.
contratada: claro S.a
cNPJ/Mf nº 40.432.544/0001-47
Endereço: rua Henri dunant, nº 780, Torres a e B, Santo amaro/SP, cEP: 04.709-110.
ordenador: ricardo NaSSEr SEfEr – Procurador-Geral do Estado

Protocolo: 855776

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 269/2022 – GaB/seac
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo os Processos 2022/319269 e 2021/211647;
r E S o l V E;
art. 1º. dESiGNar os servidores abaixo para comporem a comissão que 
será responsável pela Fiscalização dos Contratos – SEAC firmados com as 
empresas abaixo citadas, cujo objeto é a “contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de cfTV”, conforme detalhamento:
- contrato: 049/2021 – radiocomm Telecomunicações comércio e Serviços 
Eireli – cNPJ 02.305.840/0001-98
- contrato: 032/2022 – radio News comercio e Serviços de Telecomunica-
ções e informática lTda – cNPJ 07.390.148/0001-49
1. José Haelton Souza da costa – Matrícula 5826829-4 – cPf – 463.720.912-
91 – Presidente.
2. Juliana chaves de lima– Matrícula 5905468-2 – cPf 833.772.392-00 
–Membro
3. João Gabriel da costa dos Santos – Matrícula 5962393-2 – cPf 
027.290.312-43 – Membro
4. Katia cristina de Souza Santos – Matrícula 5965173-1 – cPf – 
444.334.842-53 – Membro
art. 2º. revogar a PorTaria N° 182/2021 – GaB/SEac de 02/12/2021, 
publicada no doE N° 34.784 de 03/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 21 de setembro de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 856121

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 13/2022-GLic/seac
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, 
através de seu Pregoeiro, comunica a alteração da data de abertura da 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo MENor PrEÇo por 
loTE ÚNico, Modo dE diSPUTa “aBErTo”, Para a aQUiSiÇÃo dE BaUS 
dE liVroS EM Mdf coNTEdo 230 liVroS dE EdUacaÇÃo iNfaNTo JU-
VENil E iNfaNTil coNforME ESPEcificado No EdiTal E TErMo dE rE-
fErENcia, para atender as demandas da SEcrETaria ESTraTÉGica dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac. devido ajustes na data do edital.
daTa da aBErTUra: 04/18/2022 - Às 11:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br/ Edital encontra-se acessível nos 
sites: http://www.seac.pa.gov.br (link licitações) e http://www.compras-
para.pa.gov.br. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, estará 
disponível na av. doutor freitas, n° 2531, Marco, Belém/Pa cEP: 66.087-
812 - Belém/Pa, fone: (91) 98468-7604, no horário de 09:00 às 16:00, 
em dias úteis.
luiz fernando Souza lobato
Pregoeiro

Protocolo: 856186

.

.

diÁria
.

Portaria 268/2022-GaB/seac
Belém Pa 21 de setembro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o MEMo nº 062/2022 – dicar/diPaZ/SEac; E PaE nº 2022/1170156
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo 3,5 (três e meia) diárias no período de 
20/09/2022 a 23/09/2022 aos municípios de Tracuateua e Bragança, no 
Estado do Pará, cujo objetivo “
realização de eventos aÇÕES iTiNEraNTES em parceria com a SESPa”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

 arioValdo foNSEca Maia 218.499.602-59

5962934-1 fáBio rodriGUES JÚNior 586.362.422.15

5962936-1 rENaTo BEZErra loBaTo 399.739.052-53

 SalUSTiaNo BoSco rEiS 204.131.812-00

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 21 de setembro de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 856030

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos - 
arP Nº 478/2021-aMGesP
Processo nº. 2021/1479337.
a SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia, inscrita 
no cNPJ nº. 37.205.760/0001-45, com sede na av. dr. freitas, nº. 2531- 
Pedreira, cEP: 66.087-812, ora representada pelo Secretário de Estado, 
Sr. ricardo BriSolla BalESTrEri, brasileiro, portador de identidade nº. 
7100101- SSP/rS e cPf nº. 354.472-810-91, torna público que, após a 
regularidade da instrução do processo nº. 2021/1479337, Parecer Jurídico 
nº. 288/2022-NUJUr, aderiu à ata de registro de Preços nº. 478/2021-aM-
GESP, oriunda do Pregão Eletrônico aMGESP nº. 10.621/2021, Processo 
nº. 4105-380/2021, da agência de Modernização da Gestão de Proces-
sos de Maceió/al, visando a contratação de serviços de engenharia para 
manutenções prediais preventivas e corretivas das instalações prediais 
das 09 (nove) Usinas da Paz (região Metropolitana de Belém e região 
integração carajás), que serão realizados sob demanda. a empresa ven-
cedora coNSÓrcio lÍdEr lrM, cNPJ nº. 44.640.627/0001-82, compos-
to pelas empresas: lÍdEr ENGENHaria E EMPrEENdiMENToS-EirEli, 
cNPJ: 10.229.526/0001-00 E lrM coNSTrUÇÕES E EMPrEENdiMENToS 
lTda-ME, cNPJ: 07.750.950/0001-82, construções e empreendimentos, 
estabelecida na rua Hernandes Bastos, nº. 28, loteamento Barra Mar, 
centro, Barra de São Miguel/al, cEP: 57.180-000, representado pelo 
Sr. João Manoel Siegfried Barros calheiros, brasileiro, inscrito no cPf nº. 
453.522.644-20.
a ata de registro de Preços na íntegra, encontra-se na Secretaria de Estra-
tégica de articulação da cidadania-SEac. a não publicação integral encon-
tra-se fundamentada no princípio da economicidade.
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado.

Protocolo: 855937
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 249 de 21de seteMBro de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 (uma) diária e ½ 
(meia) para desenvolvimento da pauta do empreendedorismo feminino, 
com base no eixo de qualificação profissional, geração de emprego e ren-
da, tendo como público alvo as mulheres vítimas de violência doméstica 
e/ou em situação de vulnerabilidade social, conforme distribuição abaixo:
• ½ (meia) diária em favor dos servidores listados abaixo para o Distrito 
de Mosqueiro e para o município de Santo antônio do Tauá, no dia 18 de 
setembro de 2022;
• ½ (meia) diária em favor dos servidores listados abaixo para os municí-
pios de Vigia de Nazaré e São caetano de odivelas, no dia 20 de setembro 
de 2022;
• ½ (meia) diária em favor dos servidores listados abaixo para o município 
de Barcarena, no dia 21 de setembro de 2022

serVidor MatrÍcULa
claudilene Souza Maia 5894774/3

Gerson antônio de andrade rayol 5946828
Mônica Tapajós da Silva 57218121/5

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 856211

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 908/2022-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1215399 e, ainda, o ates-
tado Médico 19/08/2022,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde ao 
servidor lUiZ TEiXEira rodriGUES JUNior, id. funcional nº. 5952501/1, 
ocupante do cargo de assessor Técnico ii, lotado no Núcleo de controle 
interno, no período de 19/08/2022 a 02/09/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/08/2022.
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: 855620
Portaria Nº 909/2022-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. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1215845 e, ainda, o ates-
tado Médico 01/08/2022,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde à ser-
vidora Eda Maria dE oliVEira foNTES, id. funcional nº. 57176277/7, 
ocupante do cargo de coordenador, lotada na coordenadoria de Processos 
de Gestão, no período de 01/08/2022 a 07/08/2022

ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2022.
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: 855624

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 913/2022-daF/sePLad, de 21 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°2022/1213839,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Marcia corrEia laGo MoUra, id. funcional nº. 
54194478/1, ocupante do cargo de assistente Social, para responder pela 
coordenadoria de Monitoramento e avaliação de Programas, durante o im-
pedimento legal do titular fraNciSco lEiTE da SilVa NETo, id. funcional 
nº. 6403638/1, no período de 03/10/2022 a 01/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 855761
Portaria N°. 912/2022-daF/sePLad, de 21 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°2022/1212037,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EliaNE laUrilENE caSTro dE SENa, id. funcio-
nal nº. 57207926/1, ocupante do cargo de assistente de Gestão B, para 
responder como assessor administrativo, durante o impedimento legal do 
titular PaUlo ricardo dE alENcar SoUZa, id. funcional nº. 26948/1, 
no período de 13/10/2022 a 11/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 855767

errata
.

errata
errata da Portaria N° 0115-Gs/sePLad, de 09/08/2.021, PU-
BLicada No doe Nº. 28.535 de 27/08/1.997, PaG.04, o seGUiNte:
oNde se LÊ:
Retificar para 18/08/1997 a data da exoneração da servidora MARIA DO 
Socorro coSTa doS SaNToS, matrícula nº 0331830/011.
Leia-se:
Retificar para 19/08/1997 a data da exoneração da servidora MARIA DO 
Socorro coSTa doS SaNToS, matrícula nº 0331830/011.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 de 
setembro de 2.022.

Protocolo: 855885

coNtrato
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada nº 02/2022
oBS.: rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÃo No doE N. 
35.122, dE 21 dE SETEMBro dE 2022, Protocolo: 855207.
ParTÍciPES: SEcrETaria dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01, e o EScola dE 
GoVErNaNÇa 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
ordenador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração – SEPlad

Protocolo: 855613
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retiFicaÇÃo Nº 40/2022
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 2629, de 16/09/2022, publicado no d.o.E nº 35.119, de 19/09/2022
oNde se LÊ:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
891010830315028277 – faSPM 0151 335030 50.000,00

Leia-se:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
891010830315028277 – faSPM 0151 339030 50.000,00

Portaria Nº 349, de 21 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° 2638, de 21/09/2022 e 2639, 
de 21/09/2022.
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 349, de 21 de seteMBro de 2022

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

desPesa

FoNte

3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

dEfESa Social
SEaP

investimentos 1.668.806,77 0,00 0,00 0,00 1.668.806,77
obras e instalações

 0101 31.160,67 0,00 0,00 0,00 31.160,67
outras despesa de 

investimentos
 0101 1.637.646,10 0,00 0,00 0,00 1.637.646,10

outras despesas 
correntes 68.749,37 37.303,37 37.303,37 37.303,37 180.659,48

contrato Estimativo
 0101 31.446,00 0,00 0,00 0,00 31.446,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 37.303,37 37.303,37 37.303,37 37.303,37 149.213,48

Pessoal e Encargos 
Sociais 64.237,40 64.237,40 64.237,40 64.237,40 256.949,60

folha de Pessoal
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 64.237,40 64.237,40 64.237,40 64.237,40 256.949,60

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NEPMV
Pessoal e Encargos 

Sociais 30.700,00 0,00 0,00 0,00 30.700,00

folha de Pessoal
 0101 30.700,00 0,00 0,00 0,00 30.700,00

SEcTET
investimentos 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00
outras despesas 

correntes 3.910.000,00 0,00 0,00 0,00 3.910.000,00

contrato Global
 0101 3.910.000,00 0,00 0,00 0,00 3.910.000,00

SETUr
outras despesas 

correntes 2.494.113,42 3.204.783,51 3.204.783,51 3.204.783,51 12.108.463,95

contrato Global

 0101 2.494.113,42 0,00 0,00 0,00 2.494.113,42

 0301 0,00 3.204.783,51 3.204.783,51 3.204.783,51 9.614.350,53
GESTÃo
ProdEPa

investimentos 34.488,58 0,00 0,00 0,00 34.488,58
outras despesa de 

investimentos
 0101 34.488,58 0,00 0,00 0,00 34.488,58

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 1.134.400,00 0,00 0,00 0,00 1.134.400,00

obras e instalações
 0101 1.134.400,00 0,00 0,00 0,00 1.134.400,00

PolÍTica Social
fEaS

outras despesas 
correntes 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEdUc
investimentos 5.040.993,02 0,00 0,00 0,00 5.040.993,02

obras e instalações
 0131 2.120.496,51 0,00 0,00 0,00 2.120.496,51
 0331 2.920.496,51 0,00 0,00 0,00 2.920.496,51

outras despesas 
correntes 2.397.079,64 0,00 0,00 0,00 2.397.079,64

contrato Estimativo
 0131 1.983.929,56 0,00 0,00 0,00 1.983.929,56
 0331 413.150,08 0,00 0,00 0,00 413.150,08

SEEl
outras despesas 

correntes 3.380.145,01 0,00 0,00 0,00 3.380.145,01

despesas ordinárias
 0101 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
 0345 380.145,01 0,00 0,00 0,00 380.145,01

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

casa Militar
investimentos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
outras despesas 

correntes 1.474.606,00 0,00 0,00 0,00 1.474.606,00

contrato Estimativo
 0101 1.394.606,00 0,00 0,00 0,00 1.394.606,00

despesas ordinárias
 0101 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

3º QUadriMestre - 2022
seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL

ciência, Tecnologia 
e inovação 34.488,58 0,00 0,00 0,00 34.488,58

ProdEPa
 0101 34.488,58 0,00 0,00 0,00 34.488,58

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

1.134.400,00 0,00 0,00 0,00 1.134.400,00

SEdoP
 0101 1.134.400,00 0,00 0,00 0,00 1.134.400,00

direitos Socioassis-
tenciais 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

fEaS
 0101 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

Educação Básica 5.040.993,02 0,00 0,00 0,00 5.040.993,02
SEdUc

 0131 2.120.496,51 0,00 0,00 0,00 2.120.496,51

 0331 2.920.496,51 0,00 0,00 0,00 2.920.496,51

Educação Profissio-
nal e Tecnológica 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
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SEcTET
 0101 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

Esporte e lazer 3.380.145,01 0,00 0,00 0,00 3.380.145,01
SEEl

 0101 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
 0345 380.145,01 0,00 0,00 0,00 380.145,01

Governança Pública 1.669.092,10 0,00 0,00 0,00 1.669.092,10
SEaP

 0101 1.669.092,10 0,00 0,00 0,00 1.669.092,10
indústria, comér-

cio, Serviços e 
Turismo

2.494.113,42 3.204.783,51 3.204.783,51 3.204.783,51 12.108.463,95

SETUr
 0101 2.494.113,42 0,00 0,00 0,00 2.494.113,42
 0301 0,00 3.204.783,51 3.204.783,51 3.204.783,51 9.614.350,53

Manutenção da 
Gestão 4.103.926,41 101.540,77 101.540,77 101.540,77 4.408.548,72

casa Militar
 0101 1.574.606,00 0,00 0,00 0,00 1.574.606,00

NEPMV
 0101 30.700,00 0,00 0,00 0,00 30.700,00

SEaP
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0149 101.540,77 101.540,77 101.540,77 101.540,77 406.163,08

SEdUc
 0131 1.983.929,56 0,00 0,00 0,00 1.983.929,56
 0331 413.150,08 0,00 0,00 0,00 413.150,08

Segurança Pública 31.160,67 0,00 0,00 0,00 31.160,67
SEaP

 0101 31.160,67 0,00 0,00 0,00 31.160,67

FoNte
3º QUadriMestre - 2022

seteMBro oUtUBro NoVeMBro deZeMBro totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         34.968.560,77 0,00 0,00 0,00 34.968.560,77

0131 - oPEracoES dE 
crEdiTo EXTErNaS                               4.104.426,07 0,00 0,00 0,00 4.104.426,07

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 101.540,77 101.540,77 101.540,77 101.540,77 406.163,08

0301 - recursos ordinários 0,00 3.204.783,51 3.204.783,51 3.204.783,51 9.614.350,53
0331 - operações de crédito 

Externas 3.333.646,59 0,00 0,00 0,00 3.333.646,59

0345 - recursos Próprios do 
fundo Estadual de Esporte 

e lazer
380.145,01 0,00 0,00 0,00 380.145,01

ToTal 42.888.319,21 3.306.324,28 3.306.324,28 3.306.324,28 52.807.292,05

Portaria Nº 350, de 21/09/2022 - 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$ 7.400,00 (Sete Mil, Quatrocentos 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

151011339215038421 - SEcUlT 0101 339093 7.400,00
ToTal 7.400,00

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

151011339215038421 - SEcUlT 0101 335041 7.400,00
ToTal 7.400,00

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: 856227

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 149 de 16 de setembro de 2022
EXoNErar, a pedido, a servidora iNGrid lUZia fErrEira ViEGaS dE 
fErrEira, matrícula nº 57216836/2, ocupante do cargo de Técnico em 
Saúde/Psicólogo.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 01 de setembro 
de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 855800

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
N° da Portaria: 724/2022, de 19/09/2022.
onde se lê: no período de 24/09/2022 a 28/09/2022
Leia-se: no período de 25/09/2022 a 28/09/2022
onde se lê: 04 e ½ (quatro e meia) diárias às servidoras citadas acima
Leia-se: 03 e ½ (três e meia) diárias às servidoras citadas acima
(Publicada com incorreção no DOE nº 35.121, de 29/09/2022).

Protocolo: 855753

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 738 de 21 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 
2022/1212092 (PaE), de 20/09/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimento, 
matrícula nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de in-
formática, lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, 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 IGE-
PREV e acompanhar o início dos atendimentos aos beneficiários do Insti-
tuto.
 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, 21 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 855948

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 737 de 21 de seteMBro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico 
2022/1213672 (PaE), de 20/09/2022, que dispõe sobre transferências de 
períodos de férias.
rESolVE:
 i - TraNSfErir os períodos de gozo de férias da servidora alessandra 
Miranda de Macêdo Martins, matrícula nº 57175740/1, ocupante do cargo 
de Técnico de administração e finanças/chefe de Gabinete, lotada no 
Gabinete da Presidência, de 19/12/2022 a 29/12/2022 e de 17/01/2023 a 
31/01/2023 para 13/10/2022 a 22/10/2022 e 15/12/2022 a 30/12/2022, 
concedido por meio da PorTaria N° 352/2022, de 16 de maio de 2022, 
publicada no doE n° 34.972, de 17/05/2022 e PorTaria N° 489/2022, de 
29 de junho de 2022, publicada no doE n° 35.028, de 30/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 21 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 855755
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oUtras MatÉrias
.

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
rESolVE:
HoMoloGar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 05/2022 - iGEPrEV
oBJETo: contratação de empresa especializada para a elaboração de es-
tudo de alM (asset liability Management) determinístico, incluindo, de 
um lado, a macroalocação através da construção da Fronteira Eficiente de 
Markowitz e, de outro, a modelagem de Cash Flow Matching para a deter-
minação dos vértices de títulos públicos federais para serem adquiridos e 
proteger o Passivo do rPPS gerenciado pelo instituto de Gestão Previden-
ciária do Estado do Pará – iGEPrEV.
EMPrESa VENcEdora: ldB coNSUlToria fiNaNcEira lTda, cNPJ: 
26.341.935/0001-25, foi a vencedora do item 01 (único), pelo critério de 
menor preço global, no valor de r$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais).
Valor Total do Pregão Eletrônico nº 10/2021 – iGEPrEV: r$ 12.700,00 
(doze mil e setecentos reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
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.
rESolVE:
HoMoloGar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 07/2022 - iGEPrEV
oBJETo: aquisição de projetor multimídia (data show) para instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme especifica-
ções constantes no Termo de referência.
EMPrESa VENcEdora: ToP MiX coMErcio E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
20.515.983/0001/06, foi a vencedora do item 01 (único), pelo critério de 
menor preço global, no valor de r$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Valor Total do Pregão Eletrônico nº 07/2022 – iGEPrEV: r$ 13.500 (treze 
mil e quinhentos reais).
Belém/Pa, 19 de setembro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que em maio de 2022 fora aberto o processo administrativo
nº 2022/624674 com o fito de realização de certame licitatório, na moda-
lidade Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa especializada em 
Tecnologia da informação para fornecimento de infraestrutura de proces-
samento e armazenamento privado gerenciado como serviço, contemplan-
do o fornecimento de equipamentos na modalidade de comodato, mão de 
obra especializada para implantação, suporte e administração continuada 
do ambiente, bem como subscrições de solução de colaboração corporati-
va, implantação e suporte;
Considerando que o certame ocorreu nos dias 24/08/2022, findando na 
mesma data;
considerando que a sessão transcorreu seu curso normal;
considerando que não houve sequer intenção de recurso;
considerando parecer da Procuradoria Jurídica prévio à licitação, bem 
como a posterior, analisando os atos praticados durante a sessão pública.
considerando que realização do certame propiciou uma economia de r$ 
156.000,08 (cento e cinquenta e seis mil e oito centavos) aos cofres públicos;
considerando a ampliação e descentralização dos serviços torna a necessi-
dade de infraestruturas de tecnologia da informação cada vez mais críticas. 
Para que estas infraestruturas garantam os melhores níveis de serviço em 
termos de desempenho e disponibilidade, se utilizam tecnologias moder-
nas e complexas, cuja mão de obra é cada vez mais especializada, por este 
motivo contratações como serviços gerenciados ou a utilização de nuvem, 
se mostram eficientes, pois entregam para a Administração pública servi-
ços de qualidade com o devido suporte necessário para manter o ambiente 
resiliente, seguro e sempre disponível.
considerando que a descentralização traz inúmeras vantagens para o se-
gurado, evitando deslocamentos do interior para a capital que requer não 
apenas maior disponibilidade de tempo como também recursos financeiros 
para o custeio destas viagens provendo assim, maior conforto e comodida-
de para a utilização de serviços do instituto, por outro lado, requer que o 
instituto disponha de mecanismos de coordenação e organização do traba-
lho dos servidores públicos já que estes estarão dispersos pelo estado, por 
este motivo é importante adotar soluções de colaboração que permitam 
otimizar o trabalho em um cenário distribuído; e
considerando que diante do exposto torna-se fundamental a aquisição do 
objeto desta contratação visando manter serviços importantes disponíveis 
faces a proximidade do término do contrato existente e a adoção de uma 
plataforma de colaboração integrada com a plataforma de escritório exis-
tente, bem como sua padronização de versão que possibilitará ganhos ex-
pressivos de produtividade ao serviço público.
rESolVE:
HoMoloGar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 08/2022 - iGEPrEV
oBJETo: contratação de empresa especializada em Tecnologia da infor-
mação para fornecimento de infraestrutura de processamento e armaze-
namento privado gerenciado como serviço, contemplando o fornecimento de 
equipamentos na modalidade de comodato, mão de obra especializada para 
implantação, suporte e administração continuada do ambiente, bem como 
subscrições de solução de colaboração corporativa, implantação e suporte.
item 01: EMPrESa VENcEdora: TEcH lEad SErViÇoS E coMErcio dE 

iNforMaTica lTda, cNPJ: 11.887.021/0002-78, pelo critério de menor 
preço, no valor de r$ 5.388.000,00 (cinco milhões trezentos e oitenta e 
oito mil reais);
item 02: EMPrESa VENcEdora: TEcH lEad SErViÇoS E coMErcio dE 
iNforMaTica lTda, cNPJ: 11.887.021/0002-78, pelo critério de menor 
preço, no valor de r$ 2.782.639,92 (dois milhões setecentos e oitenta e 
dois mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).
Valor Total do Pregão Eletrônico nº 08/2022 – iGEPrEV: r$ 8.170.639,92 
(oito milhões cento e setenta mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa 
e dois centavos).
Belém (Pa), 19 de setembro de 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 855703
citaÇÃo Por editaL

GdiL/diPre Nº 060/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProtocoLo iGePreV Processo tce iNteressado
1 2022/1118202 524212/2018 Maria dE loUrdES loPES GalVÃo
2 2022/1118367 507100/2018 Maria iraNi rodriGUES fErrEira
3 2022/1118367 518377/2018 EdNa Maria fErNaNdES SoUSa
4 2022/1118536 505936/2015 iZoliNa caSTor alVES
5 2022/1118587 502131/2011 MorZiaNa BriTo MarTiNS araÚJo
6 2022/1119210 536238/2017 MariSTEla ValoiS laUrENTiNo
7 2022/1119270 007752/2021 crEUZa dE MiraNda WaNZElEr
8 2022/1121111 509219/2018 rEGiNa cÉlia SiMÕES crUZ
9 2022/1121232 510320/2018 Mario GUilHErME cHErMoNT rodriGUES
10 2022/1121320 544893/2019 JUcÉlia SilVa dE oliVEira
11 2022/1121825 501942/2018 adElaidE da coSTa QUEiroZ
12 2022/1122149 509241/2018 aNa lUiZa Kalif liMa
13 2022/1123315 507756/2018 Maria do Socorro do aMaral dE alMEida
14 2022/1123520 507010/2018 TErEZiNHa dE JESUS caPUTTi MacHado
15 2022/1123520 518490/2018 JoVENiNa coSTa
16 2022/1123520 520550/2018 Maria do Socorro caBral fErrEira
17 2022/1123520 523297/2018 NÚBia Maria doS SaNToS BraNdÃo
18 2022/1123658 008342/2021 PaTrÍcia TaVarES da SilVa
19 2022/1135545 509618/2011 adNa SilVa fraNco
20 2022/1135571 502490/2018 Maria dE fáTiMa alENcar.
21 2022/1135644 007917/2021 JoÃo lUciaNo dE SoUZa
22 2022/1135676 525637/2013 Maria HoSaNa coSTa rodriGUES BraGa
23 2022/1180101 534390/2017 aUGUSTo cESar Gil cardoSo
24 2022/1180154 530231/2017 Maria UBiracY da coSTa Kalif
25 2022/1180186 007673/2021 ElZa VEiGa da coSTa
26 2022/1180186 007682/2021 SilVaNo doS SaNToS loBaTo
27 2022/1180216 014752/2021 Maria dE NaZarE da SilVa fraNÇa
28 2022/1180256 513050/2015 JaiME aNToNio dE oliVEira SoUSa
29 2022/1180308 501360/2010 doMiNGaS da coSTa SoUZa
30 2022/1180308 501360/2010 ElaNE da coSTa SoUZa
31 2022/1180308 501360/2010 EliNETE da coSTa SoUZa
32 2022/1180308 501360/2010 ElENilSoN da coSTa SoUZa
33 2022/1180344 508284/2011 JEaNE SaNToS da coSTa
34 2022/1180344 509133/2017 aNToNio dorNElaS BriTo
35 2022/1180344 514097/2017 Maria dE NaZarETH MoNTEiro MariNJHo
36 2022/1180344 514814/2017 Maria dE faTiMa crUZ ViaNa
37 2022/1180344 516514/2017 roBSoN lUiS alMEida daNTaS
38 2022/1174129 502200/2011 MarcoS adriaNo TaBoSa da SilVa
39 2022/1174129 502200/2011 lETicia JUliaNE da SilVa
40 2022/1174129 508477/2011 NaZarÉ corrÊa BaTiSTa
41 2022/1174129 509630/2011 Maria dE liMa MoraES
42 2022/1174129 516660/2017 JoSiaNE SaNToS dE araGÃo dE MENEZES
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43 2022/1174129 516660/2017 Maria EdUarda dE araGÃo dE MENEZES
44 2022/1174129 517095/2017 rUTH GoNÇalVES PaMPloNa
45 2022/1174129 517140/2011 Maria HElENa PErEira diaS
46 2022/1174129 517140/2011 JoÃo PErEira diaS
47 2022/1174129 517150/2011 lElY dorado roca dE JESUS
48 2022/1174129 520847/2011 EdilÉia MoNica SilVa fErrEira
49 2022/1174389 505764/2020 Maria criSTiNa dE SoUZa PalHETa
50 2022/1174389 506010/2020 EliNaMarTa SoUZa da crUZ
51 2022/1174389 520790/2011 aNToNio fErrEira ViEira

Belém, 16 de Setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 855707

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rESolVE:
i – Torna Público o relatório  de avaliação da carteira de investimentos - 
(fUNPrEV/fiNaNPrEV) – MÊs de JULHo/2022.
1. iNtrodUÇÃo
os investimentos realizados ao longo de 2022 serão norteados pela Política 
de investimento 2022, elaborada atendendo as disposições da resolução 
cMN 4.963 publicada em 25/11/2021. 
considerando que a Política de investimento 2022 foi aprovada pelo con-
selho Estadual de Previdência - cEP no dia 15/07/2022, após  a 1ª reunião 
ocorrida com a formação do novo conselho 2022.
os investimentos realizados em JULHo de 2022 foram executadas de 
acordo com as estratégias de investimentos propostas na Política de 2022 
e com as disposições contidas na nova resolução 4.963/2021, tendo pre-
sentes os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, moti-
vação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.
o Relatório Mensal de Avaliação da Carteira de Investimento 
(FUNPREV/FINANPREV/SPSM) contém um balanço geral do desem-
penho das carteiras de investimentos geridas pelo iGEPrEV, registrando 
todos os eventos relevantes ocorridos no mês de JULHo/2022 para a 
gestão de recursos previdenciários.
2. carteira de iNVestiMeNtos iGePreV/Pa
2.1. carteira GLoBaL iGePreV/Pa
a carteira de investimentos do iGEPrEV Pará é composta por 67 fundos 
de investimentos distribuídos entre 17 gestores, além das operações 
compromissadas (LFT) executadas pelo banco do Estado – Banpa-
rá, que estão vinculados ao seu respectivo plano, quais sejam: fundo Pre-
videnciário (fUNPrEV), fundo financeiro (fiNaNPrEV) e Sistema Social de 
Proteção dos Militares (SPSM). 
tabela 1: carteira de investimento Global – Julho de 2022
GLOBAL JULHO/2022

APLICAÇÃO RESGATE TIR MA TIR MA TIR/MA
FUNPREV 3.810,83R$                8.691.875,18R$      60.891.415,40R$        4.214.328.105,77R$     1,46% -0,44% 2,17% 6,59% 32,88%

FINANPREV- FUNDOS -R$                         -R$                     2.886.144,47R$          301.205.067,35R$        0,97% -0,44% 6,33% 6,59% 96,00%
FINANPREV -LFT 214.423.568,11R$     232.871.308,79R$  872.544,06R$             24.392.843,85R$          

SPSM - LFT 42.580.790,62R$       42.688.087,77R$    107.298,19R$             -R$                            
Disponibilidade Financeira 276.356.669,53R$        

IGEPREV/PA 257.008.169,56R$     284.251.271,74R$  64.757.402,11R$        4.816.282.686,50R$     
Fonte: NUGIN/IGEPREV

RETORNO ANORETORNO MÊS
CARTEIRA RENDIMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RECEITA

Gráfico 1: Distribuição de Recurso por Instituição Financeira – 
Julho de 2022

Gráfico 2: Distribuição de Recursos por Estratégia – Julho 2022

Gráfico 3: Alocação por Segmento – Agosto 2021 a Julho 2022 (so-
mente Fundos de Investimentos)

2.2. carteira FUNPreV
2.2.1. HistÓrico de MoViMeNtaÇÕes 2022 
Tabela 2: Historico de Movimentações 2022

SALDO SALDO
ANTERIOR ARRECADAÇÃO AMORTIZAÇÃO LC 125 TAXA DE ADM AMORTIZAÇÃO ATUAL

JANEIRO 4.176.772.202,05      1.392.073,59R$    -R$                     4.300.000,00R$    10.806.719,09R$    4.184.670.994,73R$  
FEVEREIRO 4.184.670.994,73      3.862.687,88R$    -R$                     15.671.768,89R$  23.197.325,57R$    4.196.059.239,29R$  

MARÇO 4.196.059.239,29      -R$                    15.671.768,89R$  -R$                     14.000.000,00R$  94.353.777,88R$    4.292.084.786,05R$  
ABRIL 4.292.084.786,05      3.000.000,00R$    45.996.401,51R$    42.852.521,90-R$    4.206.235.862,64R$  
MAIO 4.206.235.862,64      -R$                    -R$                   -R$                     6.000.000,00R$    30.165.767,52R$    4.230.401.630,16R$  

JUNHO* 4.230.401.630,16      -R$                    6.388.503,82R$    -R$                     8.500.000,00R$    6.392.314,65R$    59.773.064,61-R$    4.162.124.754,73R$  
JULHO 4.162.124.754,73      3.810,83R$           8.691.875,18R$    60.891.415,40R$    4.214.328.105,77R$  
TOTAL 4.162.124.754,73      8.254.761,47R$    22.064.083,54R$  45.996.401,51R$    41.491.875,18R$  22.064.083,54R$  116.789.418,94R$  4.214.328.105,77R$  

Fonte: NUGIN/IGEPREV

Obs: A receita a menor do recurso proveniente de amortização ocorreu devido a bloqueio judicial no valor R$ 3.810,83.

MOVIMENTAÇÃO FUNPREV - JULHO/2022

MÊS RENDIMENTO
RECEITA RESGATE

2.2.2. MoViMeNtaÇÕes da carteira JULHo 
Tabela 3: Movimentações FUNPREV – Julho de 2022

DATA APLICAÇÃO RESGATE AMORTIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO DESCRIÇÃO

20/07/2022 3.810,83R$        ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
APLICAÇÃO RECURSO PROVENIENTE DE 
AMORTIZAÇÃO - SALDO REMANESCENTE - 
RECURSO DESBLOQUEADO

25/07/2022 8.691.875,18R$   CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP RESGATE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL -R$          8.691.875,18R$   3.810,83R$        

FONTE: NUGIN/Igeprev
Obs: A aplicação a menor do recurso proveniente de amortização ocorreu devido a bloqueio judicial no valor R$ 3.810,83. Informamos que em Julho, o recurso, após ser 
desbloqueado, foi efetivamento aplicado

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - JULHO 2022

2.2.3. coMPosiÇÃo da carteira Por FUNdos de iNVestiMeNto
Tabela 4: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Fixa – 
Julho 2022

VOL
TIR META* TIR TIR/META 12 meses

Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos 5.047.005,90      1.975.912.848,33    46,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,00% -0,44% 6,47% 98,14% 2,64 % 6.741,82-              223.870.983,42        5,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,83% -0,44% 8,10% 122,84% 1,73 % 298.610,62          36.319.234,25          0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,83% -0,44% 8,07% 122,41% 1,73 % 854.884,12          104.426.211,76        2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,44% -0,44% 7,32% 110,98% 1,87 % 441.880,25          100.254.777,70        2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,82% -0,44% 8,06% 122,26% 1,73 % 390.505,94          47.799.460,12          1,13%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,14% -0,44% 3,69% 56,02% 4,43 % 10.734,48            7.721.004,96            0,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA -0,91% -0,44% 3,21% 48,72% 5,48 % 438.592,57-          47.904.857,24          1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,79% -0,44% 5,41% 82,06% 2,01 % 1.969.557,87       252.515.726,96        5,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,32% -0,44% 3,18% 48,27% 4,77 % 123.328,98-          38.313.322,02          0,91%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,33% -0,44% 2,93% 44,46% 4,89 % 104.142,60-          31.716.817,40          0,75%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA -0,33% -0,44% 2,93% 44,52% 4,90 % 174.100,50-          53.179.159,50          1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,02% -0,44% 6,53% 99,12% 2,62 % 29.152,53            140.995.463,86        3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,29% -0,44% 6,10% 92,56% 2,76 % 529.646,34-          180.571.712,15        4,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I 0,00% -0,44% 6,51% 98,77% 2,62 % 6.066,80-              228.094.310,19        5,41%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA -1,00% -0,44% 2,54% 38,50% 5,90 % 371.254,52-          36.618.519,06          0,87%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA -0,97% -0,44% 1,85% 28,00% 0,91 % 382.296,71-          39.141.660,98          0,93%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA 0,91% -0,44% 3,48% 52,78% 2,41 % 227.883,22          25.189.872,40          0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,80% -0,44% 6,12% 92,84% 0,76 % 2.155.218,75       270.862.352,22        6,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP 0,73% -0,44% 6,30% 95,52% 1,96 % 804.748,96          110.417.402,12        2,62%
Art. 7º,  III,  "a" - FI RENDA FIXA 3.834.408,22      1.192.929.721,35    28,31%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP -0,89% -0,44% 3,27% 49,67% 5,56 % 3.068.121,53-       325.441.404,73        7,72%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP -0,55% -0,44% 5,23% 79,37% 3,68 % 149.826,74-          27.273.940,27          0,65%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA -0,86% -0,44% 2,69% 40,84% 6,15 % 641.846,61-          73.823.930,07          1,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 1,04% -0,44% 6,64% 100,68% 0,17 % 5.629.681,96       548.923.135,43        13,03%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 1,13% -0,44% 6,27% 95,08% 0,91 % 964.081,88          86.350.589,16          2,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 0,84% -0,44% 6,81% 103,24% 0,76 % 1.082.469,76       129.381.028,39        3,07%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 1,05% -0,44% 5,01% 76,06% 0,18 % 17.969,50            1.735.693,31            0,04%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior 39.426,96-           2.144.430,15           0,05%
BBIF MASTER FIDC LP -1,81% -0,44% -4,68% -70,99% 1,54 % 39.426,96-            2.144.430,15            0,05%
Art. 7º, V, "b" 213.368,66         19.604.635,95         0,47%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RF CP LP 1,10% -0,44% 5,25% 79,68% 0,28 % 213.368,66          19.604.635,95          0,47%
TOTAL RENDA FIXA 9.055.355,82       3.190.591.635,77    75,71%

Rendimento R$FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA PL (R$)

 * A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em julho 

% CARTEIRA
JULHO ANO

Tabela 5: Carteira de Investimentos – FUNPREV – Renda Variável – Julho 2022
VOL

TIR META* TIR TIR/META 12 meses
Art. 8º, inciso I - FI Ações 26.841.914,86    506.632.386,94       12,02%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 5,09% -0,44% -0,85% -12,97% 21,03 % 653.285,96          13.476.289,80          0,32%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES 4,63% -0,44% -1,46% -22,08% 21,70 % 92.602,11            2.092.005,18            0,05%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 4,55% -0,44% -3,18% -48,21% 21,12 % 56.818,01            1.305.127,90            0,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 4,89% -0,44% 2,01% 30,42% 22,52 % 154.092,93          3.306.611,44            0,08%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 5,15% -0,44% -10,87% -164,84% 25,94 % 219.014,52          4.473.699,54            0,11%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 5,81% -0,44% -7,79% -118,20% 25,88 % 935.297,53          17.041.131,04          0,40%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES 6,61% -0,44% 2,79% 42,27% 22,37 % 213.371,02          3.443.123,74            0,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 8,51% -0,44% -5,83% -88,41% 25,40 % 6.623.739,12       84.468.639,22          2,00%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES 2,55% -0,44% 1,13% 17,17% 18,82 % 62.551,47            2.514.063,79            0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 6,01% -0,44% -3,20% -48,49% 18,85 % 2.078.991,79       36.699.594,64          0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES 5,88% -0,44% -5,12% -77,72% 21,81 % 1.543.037,72       27.792.305,60          0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES 6,11% -0,44% -5,25% -79,72% 22,60 % 3.988.000,46       69.266.952,97          1,64%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 4,59% -0,44% -4,69% -71,11% 21,63 % 2.126.447,70       48.427.888,91          1,15%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 5,11% -0,44% -0,74% -11,26% 18,27 % 1.021.867,97       21.031.998,89          0,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 3,78% -0,44% -8,64% -131,14% 16,96 % 1.063.199,92       29.212.679,44          0,69%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 4,71% -0,44% -7,25% -109,92% 24,12 % 611.980,89          13.597.187,80          0,32%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES 5,00% -0,44% -5,73% -86,87% 23,00 % 1.864.757,85       39.159.540,28          0,93%
OCCAM FIC AÇÕES 3,41% -0,44% -0,75% -11,34% 18,66 % 665.385,64          20.193.411,28          0,48%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES 4,05% -0,44% -3,49% -52,98% 20,24 % 1.455.489,66       37.436.423,52          0,89%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 4,66% -0,44% -10,06% -152,64% 26,03 % 1.411.982,59       31.693.711,95          0,75%
TOTAL RENDA VARIÁVEL 26.841.914,86    506.632.386,94       12,02%

 * A meta foi negativa em virtude da deflação ocorrida em julho 

ANO
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL % CARTEIRA

JULHO
Rendimento R$ PL (R$)
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tabela 6: carteira de investimentos – FUNPreV – investimento no 
Exterior, Estruturado e Total FUNPREV – Julho 2022

VOL
TIR META* TIR TIR/META 12 meses

Art. 9º, inciso II - FI Investimento no Exterior 3.935.628           53.134.722,06         1,26%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO 3,07% -0,44% -12,67% -192,24% 14,91 % 236.036,32          7.928.307,18            0,19%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO6,04% -0,44% -15,34% -232,77% 13,87 % 1.304.731,20       22.920.780,25          0,54%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES12,04% -0,44% -21,51% -326,25% 24,96 % 2.394.860,69       22.285.634,63          0,53%
Art. 9º, inciso III - FI Ações BDR Nível I 9.437.424           117.978.231,80       2,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 7,88% -0,44% -22,14% -335,94% 21,22 % 5.799.479,62       79.424.579,58          1,88%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 10,42% -0,44% -30,46% -462,12% 26,68 % 3.637.944,37       38.553.652,21          0,91%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 13.373.052,20    171.112.953,86       4,06%

VOL
TIR META* TIR TIR/META 12 meses

Art. 10º, inciso I - FI ou FIC Multmercado 11.115.762,59    266.134.925,72       6,32%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 10,02% -0,44% -9,17% -139,06% 21,05 % 2.212.482,06       24.289.586,01          0,58%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 10,11% -0,44% -9,27% -140,69% 21,23 % 4.364.378,10       47.541.477,49          1,13%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 0,00% -0,44% 7,28% 110,50% 3,16 % 363,42-                 37.836.880,24          0,90%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 1,17% -0,44% 6,30% 95,63% 2,36 % 87.523,47            7.537.098,15            0,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 1,20% -0,44% 5,26% 79,81% 3,76 % 1.363.945,51       115.240.664,01        2,73%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO 10,09% -0,44% -9,27% -140,68% 21,21 % 3.087.796,87       33.689.219,82          0,80%
Art. 10º, inciso II - FI Participações 505.329,93         79.856.203,49         1,89%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP* 0,34% -0,44% -87,51% -1327,64% 87,14 % 4.012,16              1.169.048,06            0,03%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP 0,64% -0,44% 4,52% 68,56% 6,02 % 501.317,77          78.687.155,42          1,87%
TOTAL ESTRUTURADOS 11.621.092,52     345.991.129,21       8,21%
TOTAL FUNPREV 1,46% -0,44% 2,17% 32,88% 4,53% 60.891.415,40    4.214.328.105,77    100,00%

* A meta em Julho foi negativa devido a deflação do IPCA (-0,68%)

% CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
JULHO ANO

Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - ESTRUTURADOS
JULHO ANO

Rendimento R$ PL (R$)

2.2.4. FUNdo estressado
o iGEPrEV possui apenas 01(um) fundo estressado na carteira fUNPrEV 
– fidc BBif MaSTEr.

jul/22
FIDC BBIF MASTER Valor

APLICAÇÃO 12.000.000,00    
Quant. Cotas 107,16                
VALOR REAL(EXTRATO) 2.144.430,13      
VALOR ATUALIZADO (IPCA + 8,5%) 55.528.800,00        
RETORNO NO MËS (%) -1,81%
RETORNO NO MËS ($) 39.426,96-           
PATRIMÔNIO DO FUNDO 27.979.072,91    
VARIAÇÃO(atualizado - Valor Real) 53.384.369,87-    
2.2.5. eVoLUÇÃo da carteira FUNPreV
Gráfico 4: Evolução do Patrimônio Líquido – FUNPREV – Agosto 
2021 a Julho 2022.

Gráfico 5: Evolução do Rendimento – FUNPREV – Agosto 2021 a 
Julho 2022

2.3. carteira FiNaNPreV
2.3.1. coMPosiÇÃo Por FUNdos de iNVestiMeNtos e LFt
tabela 7: carteira de investimentos – FiNaNPreV – Julho2022

VOL
TIR META TIR TIR/META 12 meses

Art. 7º, inciso I, alínea "b"  FI 100% Títulos Públicos 9.144,28R$            16.558.161,74R$     5,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP -0,29% -0,44% 6,10% 92,56% 3,82 % 33.023,41-R$          11.258.634,32R$      3,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 0,80% -0,44% 6,12% 92,84% 1,67 % 42.167,69R$          5.299.527,41R$        1,63%
Art. 7º, inciso II. 872.544,06R$       24.392.843,85R$     7,49%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS * * 872.544,06R$        24.392.843,85R$      7,49%
Art. 7º, inciso III, alínea "a" - Limite % RPPS até 60%- Limite 5 PL até 15% 2.409.387,68R$   241.830.485,76R$  74,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 1,04% -0,44% 6,64% 100,68% 0,78 % 19.521,82R$          1.903.478,23R$        0,58%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA 1,13% -0,44% 6,27% 95,08% 1,13 % 501.991,44R$        44.962.214,86R$      13,81%
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP 1,18% -0,44% 5,70% 86,43% 1,29 % 183.598,18R$        15.766.831,39R$      4,84%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,02% -0,44% 6,60% 100,08% 0,80 % 195.577,93R$        19.330.879,60R$      5,94%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,08% -0,44% 6,85% 103,95% 0,76 % 227.571,20R$        21.349.233,65R$      6,56%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA 0,63% -0,44% 4,98% 75,52% 1,62 % 238.234,55R$        38.066.227,94R$      11,69%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA 1,06% -0,44% 6,71% 101,79% 0,86 % 292.628,10R$        27.982.778,59R$      8,59%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 1,05% -0,44% 6,65% 100,95% 0,76 % 750.264,46R$        72.468.841,51R$      22,26%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Limite % RPPS até 40% - Limite % PL de 15% 467.612,51R$       42.816.419,86R$     13,15%
BTG PACTUAL YIELD FI RF REF. DI CRÉDITO PRIVADO 1,10% -0,44% 6,88% 104,42% 0,80 % 467.612,51R$        42.816.419,86R$      13,15%

TOTAL FINANPREV 0,97% -0,44% 6,33% 96,00% 1,03% 3.758.688,53R$   325.597.911,20R$  100,00%
FONTE: NUGIN/IGEPREV

OBSERVAÇÃO: 
 1) Não foi calculada a Taxa de Retorno e Volatilidade das operações compromissadas em virtude dessa aplicação ser de curtissimo prazo(1 mês).
2) Nessa planilha não considerar informações do SPSM
3)  A meta em Julho foi negativa devido a deflação do IPCA (-0,68%)

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA  Rendimento R$ PL (R$) % CARTEIRA
JULHO ANO

2.3.2. eVoLUÇÃo da carteira FiNaNPreV
Gráfico 6: Evolução do Patrimônio Líquido - FINANPREV (Fundos + 
LFT) - Agosto/2021 a Julho/2022

Gráfico 7: Evolução do Rendimento do FINANPREV (Fundos + LFT) 
– Agosto/2021 a Julho/2022

3. taXa de adMiNistraÇÃo
Para custear as despesas administrativas de Julho de 2022, foram uti-
lizadas as receitas arrecadadas do fUNPrEV diretamente pelo setor de 
arrecadação mais r$ 8.691.875,18 resgatados dos recursos aplicados no 
fUNPrEV. 
No ano já foram resgatados dos fundos de investimentos da carteira 
fUNPrEV e repassado para o pagamento das despesas do igeprev o valor 
de r$ 41.491.875,18 (quarenta e um milhões, quatrocentos e noventa e 
um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos).

MÊS VALOR REPASSADO
JANEIRO 4.300.000,00R$          
FEVEREIRO -R$                          
MARÇO 14.000.000,00R$        
ABRIL -R$                          
MAIO 6.000.000,00R$          
JUNHO 8.500.000,00R$          
JULHO 8.691.875,18R$          
TOTAL 41.491.875,18R$        

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

4. traNsFerÊNcia FUNPreV Para FiNaNPreV – 
Lei coMPLeMeNtar 115/2017 e 125/2019.
tabela 8: transferência FUNPreV para FiNaNPreV – 2016 a 2022

PERÍODO DESCRIÇÃO VALOR
2016 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2016 652.065.924,15R$        
2017 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2017 576.435.802,81R$        
2018 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2018 411.344.663,66R$        
2019 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2019 629.863.135,36R$        
2020 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2020 209.416.677,77R$        
2021 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2021 80.224.987,67R$          
2022 TRANSFERÊNCA RENDIMENTO ANO DE 2022 45.996.401,51R$          

TOTAL R$ 2.605.347.592,93
Fonte: NUGIN

TRANSFERÊNCIAS FUNPREV PARA O FINANPREV

Para atendimento da lei complementar 115/2017, alterada pela 
125/2019, já foram transferidos do funprev para o finanprev o valor de 
r$ 2.605.347.592,93 no período de 2016 até Julho de 2022. 
Tabela 9: Compensação

Meses Rendimento 
mensal

Compensação Saldo a transferir* Saldo a 
compensar

jan/21 18.759.789,79-   -                         18.759.789,79-   
fev/21 21.008.057,53-   -                         39.767.847,32-   
mar/21 16.125.109,46   16.125.109,46 -                         23.642.737,85-   
abr/21 46.948.066,10   23.642.737,85 23.305.328,25        -                    
mai/21 48.433.004,41   48.433.004,41        -                    
jun/21 8.486.655,01     8.486.655,01          -                    
jul/21 20.997.495,57-   -                         20.997.495,57-   
ago/21 33.103.462,65-   54.100.958,22-   
set/21 38.687.337,67-   92.788.295,90-   
out/21 67.201.357,91-   159.989.653,81- 
nov/21 40.505.761,99   40.505.761,99 119.483.891,81- 
dez/21 37.122.470,79   37.122.470,79 82.361.421,02-   
jan/22 10.806.719,09   10.806.719,09 71.554.701,93-   
fev/22 23.197.325,57   23.197.325,57 48.357.376,37-   
mar/22 94.353.777,88   48.357.376,37 45.996.401,51        -                    
abr/22 42.852.521,90-   42.852.521,90-   
mai/22 30.165.767,52   30.165.767,52 12.686.754,38-   
jun/22 59.773.064,61-   72.459.818,99-   
jul/22 60.891.415,40   60.891.415,40 11.568.403,59-   
Total 

*O saldo é transferido no mês subsequente
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5. PoLÍtica de iNVestiMeNto 2022.
considerando as alterações trazidas pela resolução 4.963/2021, que pas-
sou a vigorar a partir de 03/01/2022. 
considerando que as estratégias adotadas na execução da carteira de in-
vestimento devem atender aos limites mínimos e máximos propostos para 
a Política de investimentos 2022.
diante do exposto, em Julho de 2022, o NUGiN vem monitorando a car-
teira de investimentos do igeprev, observando as mudanças ocasionadas 
pela Nova resolução e as estratégias propostas na minuta da Política de 
investimentos 2022. 
Na tabela 10, observamos que os investimentos da carteira estão dentro 
dos limites mínimos e máximos propostos para a Política de investimen-
tos 2022, no entanto é necessário realizar realocações visando atender as 
estratégias-alvo.
Tabela 10: Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGE-
PREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM) – Julho/2022

Artigo Tipo de Ativo Valor (R$) Carteira 
%

Limite 
Inferior

Estratégia 
Alvo

Limite 
Superior

Limite 
Legal

Renda Fixa 3.516.189.546,98           77,45% 70,05% 100%
Art. 7º, I, "a" Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)                                     -   0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 100,00%
Art. 7º, I, "b" Fundos RF 100% Títulos Públicos 1.992.471.010,07           43,89% 0,00% 30,00% 55,00% 100,00%
Art. 7º, II Operações Compromissadas 24.392.843,85                0,54% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00%
Art. 7º, III "a" Fundos de Renda Fixa 1.434.760.207,11           31,60% 0,00% 18,00% 40,00%
Art. 7º, V "a" FIDC Cota Senior 2.144.430,15                  0,05% 0,00% 0,05% 1,00% 10,00%
Art. 7º, V "b" Fundos de Crédito Privado 62.421.055,80                1,37% 0,00% 2,00% 5,00% 10,00%

Renda Variável 506.632.386,94              11,16% 12,50% 40%
Art. 8º, I Fundos de Ações 506.632.386,94              11,16% 0,00% 12,50% 20,00% 40,00%

Exterior 171.112.953,86              3,77% 8,95% 10%
Art. 9º, II Fic - Aberto- Investimento no Exterior 53.134.722,06                1,17% 0,00% 6,45% 10,00% 10,00%
Art. 9º, III Fundos de Ações - BDR Nível I 117.978.231,80              2,60% 0,00% 2,50% 10,00% 10,00%

Estruturados 345.991.129,21              7,62% 8,50% 20%
Art. 10º, I Fundos Multimercados 266.134.925,72              5,86% 0,0% 5,00% 10,00% 10,0%
Art. 10º, II Fundos de Participações (FIP) 79.856.203,49                1,76% 0,0% 3,50% 5,00% 5,0%
Total da Carteira 4.539.926.016,98R$       100,00% 100,00%
Disponibilidade Financeira 276.356.669,53R$          
Total Geral 4.816.282.686,51R$       

Fonte: NUGIN/IGEPREV

70,00%

6. resUMo do ceNÁrio ecoNÔMico – JULHo 2022
Tabela 11: Resumo do Cenário Econômico – Julho 2022

Economia Internacional Economia Brasileira Renda Fixa Renda Variável

O mês evidenciou o enfraquecimento da
atividade econômica global e na segunda
contração seguida do PIB americano.

Os indicadores de atividade econômica no
curto prazo seguem demostrando
crescimento, surpreendendo
principalmente com o mercado de trabalho.

A taxa Selic continua em 13,25%, espera-se
que na próxima reunião do Copom tenha
aumento de 0,50 p.p.

As bolsas globais apresentaram um
desempenho positivo devido ao movimento
dos juros americanos e os fortes resultados
de grandes empresas americanas.

O FED seguiu o ritmo do mês anterior, desta
vez com um movimento já esperado pelo
mercado elevou a taxa básica de juros em
0,75 bps diante da surpresa com o aumento
da inflação, fechando em 2,25%.

A contradição das politicas monetária e
fiscal, se configura como um fator
preocupante no ambiente doméstico. 

Com inflação e o aumento do risco fiscal a
probabilidade do avanço da postura
restritiva do BC, o mercado entende que o
ciclo de altas das taxas está próximo do fim.

Apesar da instabilidade no mês, o Ibovespa
subiu 4,7% e recuperou o patamar de
100.000 pontos. 

Na Zona do Euro, o BCE surpreendeu ao
aumentar a taxa de juros em 0,50 bps
motivado pelos riscos para a inflação e
baseada na nova ferramenta de
antifragmentação.

O setor de serviços foi o destaque positivo
do mês e, com a politica fiscal expansionista
foi responsável pelo aumento das
expectativas do PIB de 2022 de 1,5% para
2,0%.

As taxas reais subiram, elevando também os
cupons das NTNs-B na parte curta da curva
de juros e na parte longa em menor grau.

A melhora no risco global e a recuperação
nos preços das commodities possibilitou a
bolsa brasileira e ao Real performances
positivas no mês.

Na China, a deterioração do setor
imobiliário juntamente com a continuidade
da política de combate à Covid-19 gera
perspectiva de crescimento mais gradual. 

No âmbito fiscal, com os estímulos fiscais
aprovados sua temporalidade é questionada
pelo mercado somando-se a incerteza
eleitoral, o risco fiscal aumentou.  

Os títulos públicos comprados diretamente
continuam ainda mais atraentes e uma
excelente estratégia para cumprir a meta
atuarial.

O S&P500 apresentou o seu melhor
desempenho desde 2020, subindo 9,1%, o
Stoxx 600 avançou 7,6% e o Nikkei 5,43%.

O nível de equilíbrio de preços de
commodities continua problemático, se por
um lado o cenário global tende a reduzir sua
demanda para a maioria das commodities,
sua oferta já é limitada.

Na área eleitoral, as pesquisas mostrem
uma ampla vantagem do candidato Lula, mas 
especialistas esperam resultados favoráveis
ao atual presidente Bolsonaro, dado às
ultimas politicas governamentais de
transferência de renda.

Os índices IMA-Geral (0,47) e CDI (1,03)
tiveram os maiores destaques positivos no
mês. 

Com a mensagem do FED sendo
considerada dovish o dólar se desvalorizou
globalmente, beneficiando real frente ao
dólar  1,6%, fechando o mês em R$ 5,17.

Gráfico 8: Trajetória da taxa SELIC

Gráfico 9: Meta de Inflação e IPCA acumulado 12 meses

Gráfico 10: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa - Jul/ 2022

Gráfico 11: Desempenho dos Benchmarks de Renda Fixa – Ano 2022

Gráfico 12: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Jul/2022

Gráfico 13: Desempenho dos Benchmarks de Renda Variável – Ano 2022

Gráfico 6: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Ex-
terior – Jul/2022

Gráfico 15: Desempenho dos Benchmarks de Investimentos no Ex-
terior – ano 2022
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7. deseMPeNHo da carteira de iNVestiMeNto FUNPreV
a meta atuarial do FUNPreV é de iPca+3%. o desempenho do fundo no 
mês de julho, no ano, em 12 e em 24 meses foram:
Gráfi co 7: Retorno da carteira FUNPREV em relação à Meta Atuarial

o desempenho da carteira fUNPrEV em Julho foi de 1,46% para uma 
meta de -0,44%, com esse desempenho foi possível o cumprimento da 
meta atuarial do mês. No ano, a continuidade da escala infl acionária glo-
bal, com efeitos expressivos no Brasil, e o desempenho negativo da bolsa 
no Brasil e no Exterior prossegue mantendo o desempenho do fUNPrEV, 
de 2,17% em 2022 está abaixo da meta atuarial do ano, que está em 
6,59%.
o mês de julho foi marcado pelo observação do mercado de uma pausa na 
escalada de juros por parte do Banco central norte americano para a con-
tenção da escalada infl acionária nos EUA, o que impulsionou uma alta ge-
neraliza dos ativos de risco globais. No Brasil, a percepção de uma chegada 
da proximidade do fi m do ciclo de aperto monetário auxiliou na melhora da 
Bolsa e da renda fixa, o que contribuiu para o resultado positivo do mês.
a renda fixa agregou 0,25% no mês e 4,22% no ano. o Segmento de 
renda Variável contribuiu com 0,64% no mês e -0,67% no ano, seguido 
pelo Exterior com contribuição de 0,32% mês e -1,24% ano.  o Segmento 
Exterior se mantém na liderança do detrator de performance do fUNPrEV 
no ano. No mês, o segmento que apresentou a pior contribuição foi o Seg-
mento Estruturado que contribuiu com 0,27% em junho e -0,17% no ano. 
os detalhes do desempenho da carteira fUNPrEV em julho e em 2022, por 
estratégia e benchmark, pode ser visualizado abaixo:

Tabela 12: Retorno e contribuição – Estratégia e FUNPREV

jul/22 2022 jul/22 2022

Renda Fixa 76,22% 0,29% 5,78% 0,25% 4,22%
Alocação Dinâmica 35,08% 0,89% 6,23% 0,33% 2,04%
  CDI Ativo 21,51% 0,79% 5,97% 0,18% 1,20%
  CDI Referenciado 13,10% 1,04% 6,60% 0,14% 0,82%
  Crédito Privado 0,47% 1,10% 5,25% 0,01% 0,02%
Juros Real 31,13% -0,41% 5,02% -0,13% 1,55%
  IDKA 2 4,31% -0,29% 6,10% -0,01% 0,25%
  IMA-B 5 14,14% 0,00% 6,50% 0,00% 0,93%
  IMA-B 12,68% -0,90% 3,04% -0,12% 0,37%
Vértice 10,01% 0,39% 6,55% 0,05% 0,63%
Título Público Direto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Renda Variável 11,63% 5,58% -5,18% 0,64% -0,67%
Bolsa Brasil 11,63% 5,58% -5,18% 0,64% -0,67%

Exterior 3,99% 8,32% -22,92% 0,32% -1,24%
Bolsa S&P Dólar 2,77% 8,69% -25,07% 0,23% -0,96%
Bolsa S&P Hedge 0,50% 10,73% -21,51% 0,05% -0,15%
Multimercado Dólar 0,19% 3,07% -12,67% 0,01% -0,03%
Multimercado Hedge 0,53% 6,04% -15,34% 0,03% -0,10%

Estruturado 8,15% 3,44% -2,08% 0,27% -0,17%
Multimercado Brasil 3,81% 0,91% 5,78% 0,03% 0,21%
Multimercado CDI+S&P 2,38% 10,08% -9,25% 0,23% -0,26%
Economia Real 1,96% 0,57% -6,19% 0,01% -0,12%

FUNPREV 100,00% 1,46% 2,17% 1,48% 2,14%
CDI 1,03% 6,49%
IPCA -0,68% 4,77%
IMA-B -0,88% 3,49%
IPCA + 3% -0,44% 6,59%

Estratégia % Retorno Contribuição

fonte: Bloomberg/NUGiN. 
o cálculo da contribuição é: retorno da estratégia x peso médio, resultando 
em contribuição deste componente para o retorno agregado do portfólio. 
contribuição apresenta retornos aproximados.
Em 12 e 24 meses a escalada da infl ação global resultante dos efeitos 
da normalização pós-pandemia infl uenciaram para o não atendimento da 
meta atuarial do período.
8. GereNciaMeNto de risco
8.1. risco de Mercado
os parâmetros de risco de mercado da carteira de investimentos fUNPrEV são:
tabela 13: indicadores de risco: Volatilidade, Var e drawdown – 
Estratégia e FUNPREV

% Vol 12m VaR Drawdown 
Renda Fixa 76,22% 12,18% 5,80% -0,39%
Renda Variável 11,63% 22,52% 9,80% -3,60%
Estruturado 8,15% 12,06% 5,85% -1,07%
Exterior 3,99% 20,62% 10,20% -4,64%
FUNPREV 100,00% 11,31% 5,39% -0,66%
fonte: Bloomberg/NUGiN

Tabela 14: Teste de Estresse - Estratégia e FUNPREV
Teste de Estresse Renda FixaRenda Variável Estruturado Exterior FUNPREV

Alta do mercado de ações em 2009 -2,35 35,70 17,25 17,19 4,63
Ações em alta de 10% 2,52 6,62 2,89 -0,07 2,94
Alta de 10% do EUR vs. USD 1,10 11,67 4,38 8,25 2,93
Terremoto do Japão em mar 2011 1,99 -3,83 -0,59 -0,83 0,96
Crise financeira da Grécia 2015 0,82 -0,16 0,47 -2,69 0,53
Choque do Petróleo da Líbia Fev 2011 -0,11 -0,11 0,25 -1,94 -0,16 
Queda 10% EUR vs. USD -0,02 -9,84 -3,14 -3,19 -1,59 
Queda do preço do Petróleo Mai 2010 1,77 -17,02 -6,50 -12,75 -1,76 
Ações em queda de 10% -2,50 -6,62 -2,87 0,07 -2,92 
Crise da dívida e Downgrade do EUA 2011 -1,09 -11,67 -4,37 -8,25 -2,93 
Falência do banco Lehman 2008 -1,45 -21,62 -9,20 -8,24 -4,79 
Crise financeira da Rússia 2008 0,61 -40,73 -16,12 -19,27 -6,55 

fonte: Bloomberg/NUGiN.
diante dos parâmetros de risco de mercado observados, destacamos que 
o fUNPrEV encontra-se dentro do limite esperado pelas métricas de mer-
cado. o drawndown máximo do fUNPrEV de -2,61% em 2022 encontra-se 
dentro do limite de risco (Var) de 5,39% para o ano. além disso, todas as 
estratégias de investimentos mantiveram-se dentro do patamar de risco 
no mês de julho.
8.2. risco e retorNo dos FUNdos de iNVestiMeNtos credeN-
ciados JUNto ao iGePreV.
o estudo técnico de análise de risco e retorno dos fundos de investimentos 
devidamente credenciados é apresentado através do “relatório Mensal 
de Avaliação de Fundos de Investimentos”. 
Este relatório serve como suporte para a tomada de decisão da diretoria 
Executiva do iGEPrEV – dirEX em relação às recomendações de movi-
mentação fi nanceira dos fundos de investimentos proposta pela área téc-
nica do iGEPrEV.
8.3. risco de crÉdito
Na carteira fUNPrEV existem 7 fundos com recursos investidos no Brasil 
(com patrimônio equivalente a 25,48% dos recursos da carteira fUNPrEV) 
que possuem, entre suas estratégias, ativos de crédito privado (títulos 
privados, debêntures, direitos creditórios, etc.). Em termos agregados, os 
ativos de crédito privado representam 22,16% do patrimônio destes 7 fun-
dos. Em síntese, a carteira fUNPrEV possui 5,56% do seu patrimônio de 
ativos de crédito privado.
os parâmetros de risco de crédito da carteira de investimentos fUNPrEV são:
Tabela 15: Rating de risco dos ativos de crédito privado – FUNPREV

Rating de Crédito jul/22

Rating AAA 79,80%
Rating AA 14,87%
Rating A 3,08%
Rating BBB 0,05%
Rating B 0,16%
Outros 2,04%

total Geral 100%

fonte: Quantumaxis. competência de abr/2022, última carteira com dados 
abertos na cVM.
diante dos parâmetros de risco de crédito observados, destacamos que o 
fUNPrEV encontra-se dentro do limite esperado pelas métricas de mer-
cado. destaca-se que 97,76% dos ativos de crédito privado do fUNPrEV 
possuem rating a (aaa, aa ou a), demostrando uma robusta qualidade de 
ativos. os ativos de crédito privado no Brasil encontram-se em uma fase 
favorável do ciclo de mercado.
8.4. risco de LiQUideZ
os parâmetros de risco de liquidez da carteira de investimentos fUNPrEV são:
Gráfi co 17: Liquidez da carteira - FUNPREVGráfi co 17: Liquidez da carteira - FUNPREV

fonte: Bloomberg/NUGiN.
diante dos parâmetros de risco de liquidez observados, destacamos que 
o fUNPrEV encontra-se em patamar confortável de liquidez, em razão do 
fundo possuir um passivo de longo prazo, alta liquidez de curtíssimo prazo 
(65,85%) e reseitar os parâmetros de passivo atuarial. a lei complementar 
n°125/2019, no entanto, exige a manutenção de liquidez elevada para 
transferência dos rendimentos do fUNPrEV ao fiNaNPrEV, fator que pode 
restringir a gestão de um fundo previdenciário de longo prazo.
8.5. risco oPeracioNaL
Seguindo os procedimentos e processos defi nidos no Manual de Gestão de 
investimentos, informamos que no mês de julho de 2022 não foi consta-
tado nenhuma ocorrência de eventos com risco operacional, decorrente de 
falhas de caráter humano ou tecnológico, com potencial de perda à carteira 
de investimentos.
8.6. risco LeGaL
durante o mês analisado, não foram observados eventos relevantes das 
instituições fi nanceiras credenciadas ao IGEPREV que poderia afetar nega-
tivamente a imagem do instituto.
O Certifi cado de Regularidade Previdenciária – CRP foi retomada pelo IGE-
PrEV após aprovação da Política de investimentos 2022 pelo conselho 
Estadual de Previdência. 
considerando as normativas da resolução cMN 4.963/2021, o NUGiN rea-
liza o monitoramento periódico da carteira a fi m de garantir que os inves-
timentos do rPPS estejam enquadrados conforme os limites estabelecidos.
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Neste sentido prossegue o desenquadramento passivo de 4 (quatro) fundos 
pertencentes a carteira fUNPrEV. os referidos desenquadramentos foram de-
correntes de situações involutárias1, conforme art. 27 da res. 4.963/2021. 
além disto, o iGEPrEV possui um fundo estressado, fidc BBif Master na 
carteira. Este fundo está em processo de reestruturação dos seus ativos.
Contingência: 
• Processo judicial para reaver o valor investido no FIDC BBIF Master.
• Enquandramento dos fundos que sofreram desenquadramento involutário.
9. Parecer tÉcNico NUGiN 
o parecer técnico do Nugin refere-se à avaliação da área técnica sobre 
os fatores que impactam a gestão de investimentos dos fundos previden-
ciários, bem como, proposições de futuras realocações estratégicas nos 
portfólios gerenciados.
Tabela 16: Estrategias de Investimentos para a carteira FUNPREV 
– Julho 2022
Estratégia FUNPREV 

Atual %
Proposta 
NUGIN %

Renda Fixa 76,01% 70,00% ↓ Qualificação da Renda Fixa
Alocação Dinâmica 34,55% 30,00%
  CDI Ativa 21,19% 14,00%
  CDI Referenciado 12,90% 14,00%
  Crédito Privado 0,46% 2,00%
Juros Real 31,49% 30,60%
  IDKA 2 4,32% 3,00%
  IMA-B 5 14,23% 3,00%
  IMA-B 12,94% 4,60%
  Título Público Direto 0,00% 20,00% ↑
Vértice 9,97% 9,40%

Renda Variável 12,09% 13,50% = Foco nas estratégias vencedoras

Bolsa Brasil 12,09% 13,50% =
Manutenção dos melhores gestores. A Bolsa encontra-se 

descontada e a materialização de cenários positivos podem geram 
valor a carteira.

Exterior 3,77% 8,00% ↑ Diversificação no Exterior
Bolsa S&P Dólar 2,58% 3,00%
Multimercado Dólar 0,18% 1,75%
Bolsa S&P Hedge 0,49% 1,50%
Multimercado Hedge 0,52% 1,75%

Estruturado 8,09% 8,50% ↑ Foco em Ativos Alternativos
Multimercado Brasil 3,81% 0,00% ↓
Multimercado CDI+S&P 2,35% 5,00% ↑
Economia Real 1,93% 3,50% ↑

 
FUNPREV 100,00% 100,00%
Fonte: Bloomberg/NUGIN Entrada

Saída

↑
Manutenção e avaliação do cenário para definição sobre futuras 
alocações na estratégia.

Migração de Multimercados Brasil para CDI S&P e FIP

Redução nos fundos do benchmark, IMA-B, IMA-B5 e IDKA 2. 
Migração para Títulos Públicos Direto.

↓

Racional

Para fins de atendimento da Política de Investimento 2022, o NUGIN avalia, 
para o mês de julho, realocações nos segmentos de renda fixa e renda 
Variável, buscando a melhoria da gestão de risco x retorno da carteira do 
iGEPrEV e buscar o cumprimento da meta atuarial em 2022.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
1- conforme a legislação 4.963/2021, art. 27 §1, dentre as situações involuntárias consideradas, os desequadramento 
passivos da carteira fUNPrEV ocorreram devido: i) resgate de cotas de fundos de investimento por outro cotista, nos quais 
o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes; ii) valorização ou desvalorização de ativos financeiros do 
regime próprio de previdência social.

Protocolo: 856215
iNstrUMeNto de traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM o iNstitU-
to de GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e aNseLMa 
dos saNtos MartiNs e JHoNNY dos saNtos Pires.
Por este instrumento de Transação, de um lado o iGePreV, entidade au-
tárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, órgão 
de sua administração direta, inscrito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-
00, com sede nesta capital, à av. alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, 
cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por seu Presidente iLtoN GiUssePP sti-
VaL MeNdes da rocHa LoPes da siLVa, brasileiro, casado, advoga-
do licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf n° 647.085.272-68; e de outro lado 
aNseLMa dos saNtos MartiNs portadora do cPf/Mf 295.242.022-04, 
residente e domiciliada na rua Jabatiteua, n° 814, Marco, cEP 66070260, Be-
lém/Pa e JHoNNY dos saNtos Pires, portador do cPf 003.089.122-17 
e residente e domiciliado na rua Jabatiteua, n° 814, Marco, cEP 66070260, 
Belém/Pa – representantes do ESPÓlio dE JoseLito Pires.
Cláusula Primeira – do oBJeto – o objeto da presente transação é 
a devolução de quantias sacadas da conta de JoseLito Pires após o 
seu óbito, informando a Sra. aNseLMa dos saNtos MartiNs e o Sr. 
JHoNNY dos saNtos Pires que desejam o acordo para resolver a ce-
leuma e finalizar o processo judicial. Importa destacar que houve apuração 
administrativa por meio do procedimento nº 2016/340012; 2022/687604.
Cláusula Segunda – DO VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES E DO 
PaGaMeNto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, che-
gou-se ao montante devido de r$ 3.547,62 (três Mil Quinhentos e 
Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos), já incluídos ho-
norários advocatícios de 10% (dez por cento). o pagamento, então, será 
processado da seguinte maneira, nas seguintes contas e valores abaixo, 
enviando os comprovantes mensais dos depósitos bancários para o email 
cexec@igeprev.pa.gov.br:
a) o valor de r$ 404,73 (Quatrocentos e Quatro reais e setenta e 
Três Centavos)  de honorários, na data de 10/08/2022, na conta 
corrente do Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP 
– associação dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do 
Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79; e
b) a quantia de r$ 3.142,89 (três Mil cento e Quarenta e dois re-
ais e Oitenta e Nove Centavos), DIVIDIDOS EM 09 (NOVE) PARCE-
LAS MENSAIS DE R$ 349,21 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais e 
Vinte e Um Centavos), a contar de 10/09/2022, na conta corrente 
000674868-6, agência 015, banco BaNPará, favorecido iGEPrEV – iGE-
PrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00; e 
Cláusula Terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGE-
PrEV dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo ins-
taurado no âmbito da autarquia. além disso, e desde já, informará ao Juízo 

sobre a transação pleiteando a homologação do acordo com o posterior 
arquivamento dos autos.
Cláusula Quarta – declara ainda o iGePreV nada mais ter a reclamar 
contra a transigente, relativamente ao objeto do presente instrumento, 
ficando assim caracterizada a quitação plena do mesmo; 
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 19 de julho de 2022.
aNseLMa dos saNtos MartiNs 
295.242.022-04
JHoNNY dos saNtos Pires, 
cPf 003.089.122-17
iLtoN GiUssePP stiVaL MeNdes da rocHa LoPes da siLVa
Presidente do iGEPrEV
aNa rita doPaZo a. J. LoUreNÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NasciMeNto teiXeira 
Procurador autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
TENili raMoS PalHarES MEira
Procuradora autárquica e fundacional do Estado
oaB/Pa 12.858
Testemunhas:
1-...................................................................................................
2-...................................................................................................

iNstrUMeNto de traNsaÇÃo QUe eNtre si FaZeM o iNstitUto de 
GestÃo PreVideNciÁria do estado do Para e GeNi BeGot GraNHeN
Por este instrumento de Transação, de um lado o iGePreV, entidade au-
tárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, órgão 
de sua administração direta, inscrito no cNPJ/Mf nº. 05.873.910/0001-
00, com sede nesta capital, à av. alcindo cacela, 1962, bairro Nazaré, 
cEP: 66.040-020, Belém/Pa, por seu Presidente iLtoN GiUssePP sti-
VaL MeNdes da rocHa LoPes da siLVa, brasileiro, casado, advoga-
do licenciado, oaB-Pa nº 22.273, cPf n° 647.085.272-68; e de outro lado 
GeNi BeGot GraNHeN portadora do cPf/Mf 373.091.452-91, residente 
e domiciliada na rua Joaquim Pereira de Queiroz, n° 2000, cond. rio das 
flores, Bloco c, apto 303, Maguari, cEP 68795-000, Benevides/Pa – re-
presentante do ESPÓlio dE JorGe GraNHeN.
Cláusula Primeira – do oBJeto – o objeto da presente transação é 
a devolução de quantias sacadas da conta de JorGe GraNHeN após 
o seu óbito, informando a Sra. GeNi BeGot GraNHeN que deseja o 
acordo para resolver a celeuma e finalizar o processo judicial. Importa 
destacar que houve apuração administrativa por meio do procedimento nº 
2017/228791 e processo judicial de número 0823598-84.2022.8.14.0301.
Cláusula Segunda – DO VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES E DO 
PaGaMeNto – após apuração pelo setor de cálculo deste iGEPrEV, che-
gou-se ao montante devido de r$ 7.486,05 (sete Mil Quatrocentos e 
Oitenta e Seis reais e Cinco Centavos), já incluídos honorários advo-
catícios de 10% (dez por cento). o pagamento, então, será processado 
da seguinte maneira, nas seguintes contas e valores abaixo, enviando os 
comprovantes mensais dos depósitos bancários para o email cexec@ige-
prev.pa.gov.br:
a) o valor de R$ 680,55 (Seiscentos e Oitenta Reais e Cinquenta e 
Cinco Centavos) de honorários, na data de 05/08/2022, na conta 
corrente do Banco BaNPará 47701-0, agência 047, favorecida aPafEP 
– associação dos Procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do 
Pará, cNPJ: 10.397.026/0001-79; e a quantia de r$ 1.814,80 (Mil e 
Oitocentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos), também na data 
de 05/08/2022 na conta cic 674868-6, agência 15, BaNPará, favorecido 
iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00;
b) a quantia de total de r$ 4.990,70 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa re-
ais e Setenta centavos), dividido em duas parcelas de r$ 2.495,35 (dois 
Mil e Quatrocentos e Noventa e cinco reais e trinta e cinco cen-
tavos), que deverão ser pagas no dia 05/09/2022 e 05/10/2022, 
respectivamente,  na conta cic 674868-6, agência 15, BB 37, favorecido 
iGEPrEV – iGEPrEV fiNaNPrEV, cNPJ nº. 05.873.910/0001-00; e 
b). 
Cláusula Terceira – com o recebimento do total valor acordado, o iGE-
PrEV dará a plena quitação, arquivará o procedimento administrativo ins-
taurado no âmbito da autarquia. além disso, e desde já, informará ao Juízo 
sobre a transação pleiteando a homologação do acordo com o posterior 
arquivamento dos autos.
Cláusula Quarta – declara ainda o iGePreV nada mais ter a reclamar 
contra a transigente, relativamente ao objeto do presente instrumento, 
ficando assim caracterizada a quitação plena do mesmo; 
Cláusula Quinta – Declaram, ainda, as partes transigentes que firmam o 
presente acordo por livre e espontânea vontade, estando o mesmo isento 
de qualquer vício ou coação, pelo que esperam que o presente instrumento 
produza os seus legais e jurídicos efeitos.
E por assim estarem de acordo, firmam o presente Instrumento de Tran-
sação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas.
Belém- Pa, 19 de julho de 2022.
GeNi BeGot GraNHeN 
373.091.452-91
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iLtoN GiUssePP stiVaL MeNdes da rocHa LoPes da siLVa
Presidente do iGEPrEV
aNa rita doPaZo a. J. LoUreNÇo
Procuradora-chefe do iGEPrEV
aNdrÉ ricardo NasciMeNto teiXeira 
Procurador autárquico - iGEPrEV
oaB/Pa Nº 18.317
Testemunhas:
1-...................................................................................................
2-...................................................................................................
O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto 
Governamental de 29/06/2020, publicado no doe nº 34.267, de 
30/06/2020.
coNSidEraNdo que a publicidade é um dos princípios constitucionais 
fundamentais regentes da administração Pública, compreendendo a 
transparência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das informações 
referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública; 
coNSidEraNdo que são princípios da governança pública a capacidade de 
resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a presta-
ção de contas e responsabilidade, e a transparência;
coNSidEraNdo a necessidade de atualização do cadastro dos inativos 
e pensionistas civis e militares, evitando-se assim pagamentos indevidos 
que representem prejuízo ao erário;
coNSidEraNdo o que dispõem a lei federal nº 10.887/2004 e a resolu-
ção 19.208, item 2.35 do TcE/Pa, sobre o recenseamento previdenciário e 
sobre o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdên-
cia dos Servidores Públicos;
coNSidEraNdo a instrução Normativa nº 001, de 08 de janeiro de 2020, 
do iGEPrEV, que disciplina o censo Previdenciário no Estado do Pará;
coNSidEraNdo que censo Previdenciário era de caráter obrigatório a to-
dos os servidores inativos e pensionistas, civis e militares, inclusive aos 
que obtiveram a concessão de benefício previdenciário por força de deci-
sões judiciais, em caráter provisório ou definitivo, vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência do Estado do Pará, nos termos da lei nº 10.887/04;
coNSidEraNdo que o artigo 9º, ii da lei nº 10.887/04 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do recenseamento previdenciário dos servi-
dores públicos, no mínimo, a cada 05 (cinco) anos;
coNSidEraNdo que o instituto de Gestão Previdenciária estava há 11 
(onze) anos sem a realização do recenseamento previdenciário; 
coNSidEraNdo que inicialmente o censo Previdenciário teve suas ativi-
dades finalizadas em 08 de março de 2022;
coNSidEraNdo que diante do não comparecimento do quantitativo es-
timado de 10.380 (dez mil trezentos e oitenta) beneficiários, foi iniciada 
nova fase do censo Previdenciário;  
coNSidEraNdo que o censo previdenciário teve início no dia 25 de abril de 
2022 na Sede do instituto de Gestão Previdenciária, em Belém e no dia 09, 
11 e 13 de maio de 2022 nos demais polos da região Metropolitana, nos mu-
nicípios de castanhal, capanema, abaetetuba, altamira, Santarém, Marabá;
rESolVE: 
I – PUBLICAR o relatório final referente ao Censo Previdenciário, realizado 
no período de 25/04/2022 a 30/07/2022.
1. Introdução
Trata-se do relatório final de execução das atividades do censo Previdenci-
ário abordando e registrando os resultados alcançados, as tecnologias e as 
metodologias utilizadas e detalhamento quanto aos atendimentos realizados. 
o presente documento é um compilado dos relatórios de monitoramento 
e de recadastramento dos atendimentos realizados durante a execução do 
censo previdenciário do iGEPrEV-Pa por metas planejadas, metas alcança-
das, categoria, status, polo, período e quantitativo atingido em cada polo. 
2. Tecnologias e metodologias utilizadas
Para a realização do recadastramento, foi utilizada a tecnologia do sistema 
EPrEV fornecido pela Equilibrium, e o sistema agenda censo fornecido 
pela agenda assessoria (para a realização do censo dos Tribunais). Para 
os agendamentos foi utilizada a tecnologia do sistema SiaaG (Sistema de 
agendamento) fornecido pela Teachlead.
No que tange à digitalização dos documentos, foram utilizados equipamen-
tos de última geração, como: scanners de alto desempenho EPSoN GTS55, 
EPSoN ES400, EPSoN S55, EPSoN S50, EPSoN V19. Para a captura de 
foto e coleta de digitais foram utilizadas Webcams com imagens full Hd e 
leitores biométricos modelo DigiScan FS88H, marca CIS (Code Identifica-
tion System).
a metodologia utilizada na execução do projeto foi a MaaP (Metodologia 
agenda assessoria de Projetos), Metodologia esta, criada para atender as 
necessidades gerencias dos projetos corporativos. além da MaaP a execu-
ção do censo foi norteada também pela iTcGP001 (instrução de Trabalho 
de Projetos de censo). 
3. Relatório completo e detalhado quanto aos atendimentos realizados
durante a execução do censo Previdenciário, utilizaram-se como subsídios 
os relatórios gerenciais de atendimento e as reuniões de trabalho, para o 
monitoramento e controle do projeto, acompanhamento da produtividade 
dos recenseadores e dos resultados parciais dos atendimentos, permitindo 
manter a gestão do iGEPrEV/Pa informada e subsidiada para tomada de 
decisões quanto às possíveis intervenções no projeto, como foi o caso dos 
polos Marabá e itaituba, onde o iGEPrEV optou pelo encerramento dos 
dois polos no dia 10/06/2022 devido à baixa procura por atendimento. 
após a realização do diagnóstico e levantamento das necessidades do pro-
jeto, foi definida a criação de 04 grandes equipes de trabalho compostas 
por 41 (quarenta e um) profissionais que foram distribuídos em: 
a) região Metropolitana - Polos fixos;
b) interior - Polos fixos;
c) censo itinerante; 

d) censo domiciliar;
e) censo à distância. 
Todo o trabalho das equipes foi orientado e acompanhado por 02 (dois) 
coordenadores e pela Gerente do Projeto. 

1. Região Metropolitana - Polos Fixos
Polo Equipe

iGEPrEV-BElÉM 08 recenseadores
iGEPrEV-BElÉM (censo à distância) 02 recenseadores

Estações cidadania Metrópole 01 recenseador
Estação cidadania Grão Pará 01 recenseador

Estação cidadania Pátio Belém 01 recenseador
Terminal Hidroviário 03 recenseadores
censo à distância 02 recenseadores

Total 18 recenseadores
2. Interior - Polos Fixos

castanhal 02 recenseadores
capanema 02 recenseadores
abaetetuba 02 recenseadores
Santarém 02 recenseadores
itaituba 02 recenseadores
altamira 02 recenseadores
Marabá 02 recenseadores
Total 14 recenseadores

3. censo itinerante
rota 1 01 recenseador
rota 2 01 recenseador
rota 3 01 recenseador
Total 03 recenseadores

4. censo domiciliar
rota 1 02 recenseadores
rota 2 02 recenseadores
rota 3 02 recenseadores
Total 06 recenseadores

A definição do fluxo de atendimento do censo teve como documento norte-
ador a iTcGP001 (instrução de Trabalho de Projetos de censo), o contrato 
014/2022, e o Plano de Projeto. Assim, foi definida a realização do Censo 
por meio de recadastramento presencial nos polos fixos ou por visita técni-
ca para os segurados que apresentaram atestado médico de incapacidade 
de comparecimento nos polos ou, ainda, por envio de documentos pelos 
correios para segurados que residem fora do Estado do Pará. Estas três 
modalidades de atendimento foram previstas com o objetivo de possibilitar 
a todos os segurados a oportunidade de atualização dos seus dados e re-
gularização do seu cadastro perante o iGEPrEV. 
3.1 Fluxo de atendimento do censo presencial 

Primeiramente, os segurados agendaram o atendimento pelo SiaaG (Sis-
tema de agendamento disponibilizado pelo iGEPrEV). após o agendamen-
to os segurados se dirigiram ao polo de atendimento, munidos dos docu-
mentos obrigatórios, e passaram pelo atendimento presencial onde foram 
atualizados os dados cadastrais, e feita a coleta da foto e da biometria e 
digitalização dos documentos. 
Ao final do atendimento os segurados receberam o protocolo de atendimento. 
3.2 Fluxo de atendimento no censo domiciliar

com o objetivo de atender aos segurados impossibilitados de comparecer 
ao atendimento presencial em um dos polos fixos, foi planejado também 
o censo domiciliar.
os segurados ou os seus representantes acessaram o SiaaG (sistema de 
agendamento disponibilizado pelo iGEPrEV), solicitaram uma visita téc-
nica e anexaram o atestado médico comprobatório da impossibilidade de 
comparecimento presencial. a equipe de recenseadores analisou o laudo 
anexado e entrou em contato com os segurados ou com os seus represen-
tantes (por telefone) e agendou data e horário para a visita domiciliar. Na 
data agendada, uma equipe de recenseadores realizou o atendimento dos 
segurados. os cadastros foram atualizados e os documentos foram digita-
lizados e anexados aos cadastros dos segurados. 
Ao final do atendimento os segurados receberam o protocolo de realização 
do censo. 
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3.3 Fluxo de atendimento no censo à distância

com o objetivo de atender aos segurados que residem fora do Estado do 
Pará ou fora do País, foi planejado também o censo à distância, onde os 
segurados enviaram pelos correios os seus documentos conforme a lista de 
documentos disponibilizada pelo iGEPrEV. 
a equipe do censo à distância, digitalizou e  anexou os documentos rece-
bidos no cadastro do segurado e com base nestes documentos, atualizou 
os dados cadastrais. Ao fi nal da atualização cadastral foram enviados (por 
e-mail) os agendamentos de vídeo chamadas para a confi rmação do reca-
dastramento com:  link, data e horário para acesso à sala virtual.  Na data 
agendada os segurados acessaram a sala da videoconferência e atestaram 
os seus dados cadastrais. as comprovações de realização das videoconfe-
rências foram anexadas nos cadastros realizados e assim foram gerados 
os protocolos de recadastramento e enviados para o e-mail dos segurados. 
Todos os segurados que não participaram da videoconferência receberam 
um protocolo de realização do censo com pendências.
3.4 relatório Gerencial de cadastramento 
com o objetivo de apresentar o quantitativo de pessoas recadastradas e 
confi rmadas por tipo de benefício e por status de recadastramento no perí-
odo de execução do censo em todos os polos, foram gerados os relatórios 
de recadastramento do sistema EPPrEV e do sistema agenda censo, pos-
sibilitando que suas informações foram sintetizadas em tabelas e gráfi cos 
para melhor representação. 

Meta planejada x Meta alcançada

Polo Início Fim Meta Planejada Meta Alcançada

iGEPrEV 25/04/2022 30/07/2022

3.202 3391

Terminal hidroviário 09/05/2022 30/07/2022

Metrópole 09/05/2022 30/07/2022

Grão Pará 09/05/2022 30/07/2022

Pátio Belém 09/05/2022 30/07/2022

castanhal 09/05/2022 30/07/2022 765 286

capanema 09/05/2022 30/07/2022 765 55

abaetetuba 11/05/2022 30/07/2022 765 22

Marabá 11/05/2022 10/06/2022 348 06

itaituba 13/05/2022 10/06/2022 300 05

altamira 11/05/2022 30/07/2022 765 38

Santarém 11/05/2022 30/07/2022 765 147

rota 01 (Vigia, Marapanim, igarapé açu, 
Bragança, acará/Baião/Barcarena, cametá 

e Tucuruí)
09/05/2022 29/07/2022 731 45

rota 02 (Parauapebas e Xinguara, redenção e 
conceição do araguaia) 09/05/2022 30/07/2022 731 71

rota 03 (Monte alegre, alenquer, Óbidos e 
oriximiná) 09/05/2022 30/07/2022 731 23

censo à distância 09/05/2022 30/07/2022 195 195

censo domiciliar 08/06/2022 30/07/2022 300 274

censo Poderes 09/05/2022 30/07/2022 17 17

Total Meta Planejada e Meta alcançada 10380 4575

fonte: Eprev e Plano de Projeto – 30/07/2022
3.4.1 Polo Região Metropolitana
Entre 25/04/2022 e 30/07/2022 os polos da região Metropolitana (iGE-
PrEV, Terminal Hidroviário, Grão Pará, Pátio Belém, Metrópole e censo dos 
Poderes), apresentaram um total de 3391 (três mil trezentos e noventa e 
um) participantes os quais estão divididos por tipo de benefício no seguinte 
quantitativo:

Tabela 01 – Participantes por tipo de benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo
civil inativo Militar Pensionista total

25/04/2022 30/07/2022 47 1945 284 1115 3391

fonte: Eprev – 30/07/2022
Gráfi co 01 – Participantes por tipo de benefício Gráfi co 01 – Participantes por tipo de benefício 

fonte: Eprev– 30/07/2022

os 3391 (três mil trezentos e noventa e um) participantes do censo estão 
divididos pelos seguintes status:
tabela 02 – Participantes por status 

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

25/04/2022 30/07/2022 2538 192 627 34 3391

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 02 – Participantes por status  Gráfi co 02 – Participantes por status  

fonte: Eprev – 30/07/2022
3.4.2 Polo castanhal
Entre 09/05/2022 e 30/07/2022 o polo castanhal apresentou um total de 
286 (duzentos e oitenta e seis) participantes os quais estão divididos por 
tipo de benefício no seguinte quantitativo:
Tabela 03 – Participantes por tipo de benefício 

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

09/05/2022 30/07/2022 04 164 20 98 286

fonte: Eprev – 30/07/2022
Gráfi co 03 – Participantes por benefício Gráfi co 03 – Participantes por benefício 

fonte: Eprev – 30/07/2022
os 286 (duzentos e oitenta e seis) participantes do censo estão divididos 
pelos seguintes status:
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tabela 04 – Participantes por status 

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

09/05/2022 30/07/2022 231 03 0 52 286

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 04 – Participantes por status Gráfi co 04 – Participantes por status 

fonte: EPrEV – 30/07/2022

3.4.3 Polo capanema
Entre 09/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 55 (cinquenta e 
cinco) cadastros no polo capanema, os quais estão divididos por tipo de 
benefício no seguinte quantitativo:
Tabela 05 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo 
civil inativo Militar Pensionista total

09/05/2022 30/07/2022 02 23 03 27 55

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 05 – Participantes por benefícioGráfi co 05 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 55 (cinquenta e cinco) participantes do censo estão divididos pelos 
seguintes status:
tabela 06 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

09/05/2022 30/07/2022 31 0 23 01 55

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 06 – Participantes por statusGráfi co 06 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022

3.4.4 Polo abaetetuba
Entre 11/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 22 (vinte e dois) 
cadastros no polo abaetetuba, os quais estão divididos por tipo de benefí-
cio no seguinte quantitativo:
Tabela 07 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

11/05/2022 30/07/2022 01 10 01 10 22

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 07 – Participantes por benefícioGráfi co 07 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 22 (vinte e dois) participantes do censo estão divididos pelos seguintes status:
tabela 08 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

11/05/2022 30/07/2022 12 0 10 0 22

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 08 – Participantes por statusGráfi co 08 – Participantes por status

fo nte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.5 Polo Marabá
Entre 11/05/2022 e 10/06/2022 foi realizado um total de 6 (seis) cadas-
tros no polo Marabá, os quais estão divididos por tipo de benefício no 
seguinte quantitativo:
tabela 09 – Participantes por status

PerÍodo Categoria
Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

11/05/2022 10/06/2022 0 02 01 03 06

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 09 – Participantes por benefícioGráfi co 09 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 6 (seis) participantes do censo estão divididos pelos seguintes status:
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tabela 10 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação Ini-
ciada, mas não 

concluída
total

11/05/2022 10/06/2022 03 01 02 0 06

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 10 – Participantes por statusGráfi co 10 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.6 Polo itaituba
Entre 13/05/2022 e 10/06/2022 foi realizado um total de 5 (cinco) ca-
dastros no polo itaituba, os quais estão divididos por tipo de benefício no 
seguinte quantitativo:
Tabela 11 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

13/05/2022 10/06/2022 01 02 01 01 05

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 11 – Participantes por benefícioGráfi co 11 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 5 (cinco) participantes do censo estão divididos pelos seguintes status:
tabela 12 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação Ini-
ciada, mas não 

concluída
total

13/05/2022 10/06/2022 04 0 01 0 05

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 12 – Participantes por statusGráfi co 12 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.7 Polo altamira
Entre 11/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 38 (trinta e oito) 
cadastros no polo altamira, os quais estão divididos por tipo de benefício 
no seguinte quantitativo:

Tabela 13 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria
Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

11/05/2022 30/07/2022 0 25 0 13 38

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 13 – Participantes por benefícioGráfi co 13 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 38 (trinta e oito) participantes do censo estão divididos pelos seguintes 
status:
tabela 14 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

11/05/2022 30/07/2022 28 01 08 01 38

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 14 – Participantes por statusGráfi co 14 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.8 Polo santarém
Entre 11/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 147 (cento e 
quarenta e sete) cadastros no polo Santarém, os quais estão divididos por 
tipo de benefício no seguinte quantitativo:
Tabela 05 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria
Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

11/05/2022 30/07/2022 01 118 09 19 147

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 15 – Participantes por benefícioGráfi co 15 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 147 (cento e quarenta e sete) participantes do censo estão divididos 
pelos seguintes status:
tabela 16 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

11/05/2022 30/07/2022 33 03 107 04 147

fonte: EPrEV – 30/07/2022
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Gráfi co 16 – Participantes por statusGráfi co 16 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.9 Polo rota 01
Entre 09/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 45 (quarenta e 
cinco) cadastros nos polos rota 01, os quais estão divididos por tipo de 
benefício no seguinte quantitativo:
Tabela 17 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

09/05/2022 29/07/2022 0 27 05 13 45

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 17 – Participantes por benefícioGráfi co 17 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 45 (quarenta e cinco) participantes do censo estão divididos pelos se-
guintes status:
tabela 18 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

09/05/2022 29/07/2022 22 01 22 0 45

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 18 – Participantes por statusGráfi co 18 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.10 rota 02
Entre 09/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 71 (setenta e 
um) cadastros nos polos rota 02, os quais estão divididos por tipo de be-
nefício no seguinte quantitativo:
Tabela 19 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

09/05/2022 30/07/2022 01 21 12 37 71

fonte: EPrEV – 30/07/2022

Gráfi co 19 – Participantes por benefícioGráfi co 19 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 71 (setenta e um) participantes do censo estão divididos pelos seguin-
tes status:
tabela 20 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

09/05/2022 30/07/2022 58 01 12 0 71

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 20 – Participantes por statusGráfi co 20 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.11 rota 03
Entre 09/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 23 (vinte e três) 
cadastros nos polos rota 03, os quais estão divididos por tipo de benefício 
no seguinte quantitativo:
Tabela 21 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

09/05/2022 30/07/2022 0 21 0 02 23

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 21 – Participantes por benefícioGráfi co 21 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 23 (vinte e trê) participantes do censo estão divididos pelos seguintes 
status:
tabela 22 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

09/05/2022 30/07/2022 02 0 21 0 23

fonte: EPrEV – 30/07/2022
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Gráfi co 22 – Participantes por statusGráfi co 22 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.12 Censo à distância
Entre 09/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 195 (cento e 
noventa e cinco) cadastros no censo à distância, os quais estão divididos 
por tipo de benefício no seguinte quantitativo:
Tabela 23 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria
Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

09/05/2022 30/07/2022 04 121 09 61 195

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 23 – Participantes por benefícioGráfi co 23 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 195 (cento e noventa e cinco) participantes do censo estão divididos 
pelos seguintes status:
tabela 24 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

09/05/2022 30/07/2022 92 27 49 27 195

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 24 – Participantes por statusGráfi co 24 – Participantes por status

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.13 censo domiciliar
Entre 08/06/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 274 (duzentos 
e setenta e quatro) cadastros do censo domiciliar os quais estão divididos 
por tipo de benefício no seguinte quantitativo:
Tabela 25 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria

Início Fim ambos inativo
civil inativo Militar Pensionista total

08/06/2022 30/07/2022 12 138 23 101 274

fonte: EPrEV – 30/07/2022

Gráfi co 25 – Participantes por benefícioGráfi co 25 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 274 (duzentos e setenta e quatro) participantes do censo estão dividi-
dos pelos seguintes status:
tabela 26 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

08/06/2022 30/07/2022 139 09 0 126 274

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 26 – Participantes por status Gráfi co 26 – Participantes por status 

fonte: EPrEV – 30/07/2022
3.4.14 censo Poderes
Entre 09/05/2022 e 30/07/2022 foi realizado um total de 274 (duzentos 
e setenta e quatro) cadastros dos segurados vinculados aos Poderes, os 
quais estão divididos por tipo de benefício no seguinte quantitativo:
Tabela 27 – Participantes por benefício

PerÍodo Categoria
Início Fim ambos inativo - civil inativo - Militar Pensionista total

09/05/2022 30/07/2022 0 17 0 0 17

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 27 – Participantes por benefícioGráfi co 27 – Participantes por benefício

fonte: EPrEV – 30/07/2022
os 17 (dezessete) participantes do censo estão divididos pelos seguintes status:
tabela 28 – Participantes por status

PerÍodo status

Início Fim Concluído iniciado, mas 
não concluído

Retifi cação 
Concluída

Retifi cação 
Iniciada, mas não 

concluída
total

09/05/2022 30/07/2022 17 0 0 0 17

fonte: EPrEV – 30/07/2022
Gráfi co 28 – Participantes por status Gráfi co 28 – Participantes por status 

fonte: EPrEV – 30/07/2022
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4. coNsideraÇÕes FiNais
com as informações constantes no presente documento, conclui-se que 
foram recadastrados no período de execução do contrato nº 14/2022, o 
total de 4.575 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco) segurados ina-
tivos e pensionistas restando um total de 2.124 (dois mil cento e vinte e 
quatro) segurados que não se apresentaram para fazer o recadastramento. 
Esse número equivale a 4,5% da massa total de segurados vinculados ao 
iGEPrEV que é de 46.501 (quarenta e seis mil quinhentos e um) segura-
dos inativos e pensionistas, conforme consta no relatório geral extraído do 
EPrEV em 30/07/2022.  
Com a finalidade de proteger o erário, recomendamos que seja realizada a 
convocação dos segurados NÃo rEcadaSTradoS, para procederem com 
a atualização cadastral e funcional em prazo a ser estipulado, regularizan-
do assim a situação frente ao iGEPrEV.
recomendamos que seja realizada a suspensão do pagamento dos não 
recadastrados, que não comparecerem para o recadastramento dentro do 
prazo estipulado com a finalidade de evitar ou mesmo reduzir os potenciais 
prejuízos.
Belém (Pa), 21 de setembro de 2022.
ilton Giussepp stival Mendes da rocha Lopes da silva
Presidente – iGEPrEV
camila Busarello
líder do projeto – iGEPrEV
Nádia Patrícia da Silva Rocha
fiscal do contrato – iGEPrEV

Protocolo: 856219

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 903 de 05 de Maio de 2022
coNcEdEr 91 (noventa e um) dias de licença para Tratamento de Saúde, 
a servidora TErESiNHa dE JESUS ViNHolTE SilVa, fiscal de receitas Es-
taduais, id func nº 5106125/1, lotada na cEraT de Santarém, no período 
de 07/03/2022 a 05/06/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1260 de 22 de JUNHo de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 828 de 04/05/2022, publicada no doE nº 
34.957 de 04/05/2022, o período de gozo de férias da servidora roSilda 
MEdEiroS BorGES, id func nº 5128390/2, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotada na célula de Planejamento, Monitoramento e Estudos 
Técnicos de fiscalização/dfi, do período de 20/06/2022 a 30/06/2022 
para o período de 18/08/2022 a 26/08/2022, referente ao exercício de 
01/10/2020 a 30/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1827 de 24 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 16 (dezesseis) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo 
das férias do servidor daNiEl HiSSa Maia, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914750/1, lotado na Julgadoria de Primeira 
instância, concedidas pela PorTaria Nº 1618 de 03/08/2022, publicada 
no doE nº 35.073 de 09/08/2022, referente ao exercício de 29/07/2020 
a 28/07/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 1839 de 25 de aGosto de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o período de gozo de férias do servidor oScar 
TaVarES doS SaNToS, id func nº 3248364/1, assistente administrati-
vo, lotado na cEraT de Belém, do período de 01/09/2022 a 30/09/2022 
para o período de 12/09/2022 a 11/10/2022, referente ao exercício de 
14/03/2021 a 13/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1649 de 05 de aGosto de 2022
iNTErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 16/08/2022, do gozo das 
férias do servidor odiNaldo dE oliVEira E SilVa, analista fazendário, id 
func nº 32336/1, lotado na cEcoMT, concedidas pela PorTaria Nº 1348 
de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao 
exercício de 01/06/2020 a 31/05/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 03/10/2022 a 17/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1844 de 25 de aGosto de 2022
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo MarTiNS QUEiroZ, id func 
nº 5128129/2, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado na correge-
doria fazendária, 20 (vinte) dias de licença Paternidade, no período de 
10/08/2022 a 29/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 1847 de 26 de aGosto de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora GiNa SalES corrEa, 
id func nº 5915157/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada na 
cEraT de Santarém, para serem usufruídas no período de 12/09/2022 a 
11/10/2022, referentes ao exercício de 29/07/2020 a 28/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1984 de 12 de seteMBro de 2022
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor BENEdiTo 
aroldo da SilVa PadilHa, id func nº 830216/1, auxiliar de operação 
e Segurança, lotado na cEcoMT de itinga, para serem usufruídas no 
período de 01/09/2022 a 29/09/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 02/07/2021 a 01/07/2022, pela PorTaria Nº 
1527 de 20/07/2022, publicada no doE n° 35.062 de 29/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1985 de 12 de seteMBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o período de gozo de férias do servidor raiMUNdo 
NoNaTo MErcEdES dE SoUSa, id func nº 20077401/1, Motorista, 
lotado na cEcoMT de carajás, do período de 01/09/2022 a 30/09/2022 
para o período de 16/09/2022 a 15/10/2022, referente ao exercício de 
27/06/2020 a 26/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1986 de 12 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo 
das férias do servidor cElSo caSTro GoMES, Professor ad-4, id func 
nº 489638/1, lotado na cEcoMT de Gurupí, concedidas pela PorTaria 
Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 05/08/2022, 
referente ao exercício de 21/05/2021 a 20/05/2022, as quais ficam 
autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1987 de 12 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo 
das férias da servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, digitador, 
id func nº 5118670/1, lotada na cEcoMT de araguaia, concedidas pela 
PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 01/04/2021 a 31/03/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas no período de 19/12/2022 a 
16/01/2023.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1989 de 12 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 17 (dezessete) dias, a contar de 17/08/2022, do gozo 
das férias da servidora SaNdra Maria lEao MorEira, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 54267/3, lotada na cEEaT de Grandes contribuintes, 
concedidas pela PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE 
nº 35.040 de 11/07/2022, referente ao exercício de 11/05/2021 a 
10/05/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 17/10/2022 a 02/11/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1990 de 12 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 15 (quinze) dias, a contar de 16/09/2022, do gozo das férias 
do servidor aNToNio EdSoN da SilVa MoUra, Motorista fazendário, id 
func nº 5413362/1, lotado na cEcoMT, concedidas pela PorTaria Nº 1622 
de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 05/08/2022, referente ao 
exercício de 17/02/2021 a 16/02/2022, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas no período de 01/10/2022 a 15/10/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1991 de 12 de seteMBro de 2022
i - coNcEdEr, 15 (quinze) dias de férias, referentes ao 1° período, ao ser-
vidor alEXaNdrE coSTa NaSciMENTo, id func nº 5914716/1, fiscal de 
receitas Estaduais, lotado na célula de controle e cobrança de dívida ati-
va/daif, para serem usufruídas no período de 24/10/2022 a 07/11/2022, 
referentes ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022.
ii - iNforMar que os 15 (quinze) dias referentes ao 2° período, serão 
usufruídos em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1992 de 12 de seteMBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o período de gozo de férias da servidora Maria 
doS aNJoS SaNTaNa GoNÇalVES, id func nº 5084954/1, auxiliar 
operacional fazendário, lotada na cEcoMT de Portos e aeroportos, do 
período de 19/09/2022 a 11/10/2022 para o período de 12/09/2022 a 
11/10/2022, referente ao exercício de 04/05/2021 a 03/05/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1993 de 12 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo das 
férias do servidor aNToNio do NaSciMENTo PiNHEiro, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 49107/1, lotado na cEcoMT de Gurupí, concedidas 
pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 06/08/2021 a 05/08/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 2000 de 12 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo 
das férias do servidor JoSE lUiZ oliVEira dE MiraNda, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5097401/1, lotado na cEcoMT de carajás, concedidas 
pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 01/09/2021 a 31/08/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2008 de 13 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de férias, referentes ao 2° período, à servidora 
SirlENE lEiTE GoMES, id func nº 28550/1, auxiliar de administração/
Secretario de Gabinete, lotada na diretoria do Tesouro Estadual, para se-
rem usufruídas no período de 19/09/2022 a 08/10/2022, referentes ao 
exercício de 18/03/2020 a 17/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
* Republicada por ter saído com incorreções no DOE nº 35.119 de 
19/09/2022.

Portaria Nº 2033 de 14 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 05 (cinco) dias, de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria do liVraMENTo alVES BENJaMiN, agente de Serviços, id 
func nº 3247120/1, lotada na corregedoria fazendária, no período de 
21/02/2022 a 25/02/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2034 de 14 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 07 (sete) dias, de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor ViTor raMoS MacaU, auditor fiscal de receitas Estaduais, id func 
nº 5915143/1, lotado  na Julgadoria de Primeira instância, no período de 
02/03/2022 a 08/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2035 de 14 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 15 (quinze) dias, de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor oScar TaVarES doS SaNToS, assistente administrativo, id func 
nº 3248364/1, lotado na cEraT de Belém, no período de 19/02/2022 a 
05/03/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2036 de 14 de seteMBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 
35.069 de 05/08/2022, o período de gozo de férias do servidor JoSE 
cloVES SoUSa araUJo, id func nº 3247198/1, Motorista, lotado na 
célula de Gestão de apoio logístico/dad, do período de 01/09/2022 a 
30/09/2022 para o período de 26/09/2022 a 25/10/2022, referente ao 
exercício de 16/08/2021 a 15/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2037 de 14 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/09/2022, do gozo 
das férias do servidor aUGUSTo JorGE lEVi loBo, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5096545/1, lotado na cEcoMT de itinga, concedidas 
pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 01/09/2021 a 31/08/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
PorTaria Nº  2040 dE 14 dE SETEMBro dE 2022
dESiGNar o servidor roNaldo alVES friZZEra, id func nº 5915281/1, 
fiscal de receitas Estaduais, em substituição ao servidor BErNardo ri-
BEiro JaNoT dE MaTToS, id func nº 5914711/1, coordenador fazendá-
rio, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2041 de 14 de seteMBro de 2022
alTErar, na PorTaria Nº 1902 de 06/09/2022, publicada no doE nº 
35.108 de 08/08/2022, o período de gozo de férias do servidor flaVio 
cliNK da SilVa, id func nº 54190397/3, fiscal de receitas Estaduais, 
lotado na cEcoMT de Gurupí, do período de 03/10/2022 a 01/11/2022 
para o período de 17/10/2022 a 31/10/2022, referente ao exercício de 
31/07/2021 a 30/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2042 de 14 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 16/08/2022, do gozo 
das férias do servidor rUi GUilHErME PErEira da coSTa, assistente 
fazendário, id func nº 2380/1, lotado na Escola fazendária, concedidas 
pela PorTaria Nº 1348 de 06/07/2022, publicada no doE nº 35.040 de 
11/07/2022, referente ao exercício de 01/07/2021 a 30/06/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2043 de 14 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 08/09/2022, do gozo 
das férias do servidor aUGUSTo JorGE calicE aUad, Gerente fazendário, 
id func nº 5949750/1, lotado na célula de Gestão de apoio logístico/
dad, concedidas pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no 
doE nº 35.069 de 05/08/2022, referente ao exercício de 01/08/2021 a 
31/07/2022, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo 
oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 2044 de 14 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 19 (dezenove) dias, a contar de 12/09/2022, do gozo das 
férias do servidor JoSENil SEraGiNi GoNZalEZ, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 45233/1, lotado na cEraT de Tucuruí, concedidas 
pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 22/05/2021 a 21/05/2022, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2059 de 15 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora NorMa criSTiNa da 
SilVEira KlaUTaU, id func nº 5519764/1, auditor fiscal de receitas Esta-
duais, lotada na cEcoMT, para serem usufruídas no período de 13/10/2022 
a 11/11/2022, referentes ao exercício de 06/08/2021 a 05/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2060 de 15 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor roMUlo rodriGUES 
MoTa, id func nº 5914781/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotado 
na cEraT de altamira, para serem usufruídas no período de 17/10/2022 a 
15/11/2022, referentes ao exercício de 29/07/2021 a 28/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2061 de 15 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 13/09/2022, do gozo das 
férias da servidora fraNciNETE coNcEiÇao dE SoUZa, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5573653/1, lotada na cEcoMT, concedidas 
pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 
05/08/2022, referente ao exercício de 26/11/2020 a 25/11/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2062 de 15 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 04 (quatro) dias, de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Maria lUcia PaES da coNSolaÇao, assistente Técnico, id func 
nº 3251241/1, lotada no Tribunal administrativo de recursos fazendários, 
no período de 03/07/2022 a 06/07/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2063 de 15 de seteMBro de 2022
coNcEdEr 30 (trinta) dias, de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor daNiEl GaTTi, fiscal de receitas Estaduais, id func nº 5914791/1, 
lotado na cEcoMT, no período de 03/08/2022 a 01/09/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2065 de 16 de seteMBro de 2022
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor GilSoN coNcEiÇao 
MarQUES, id func nº 5128510/1, fiscal de receitas Estaduais, lotado na 
cEcoMT de araguaia, para serem usufruídas no período de 01/09/2022 a 
30/09/2022, referentes ao exercício de 18/09/2020 a 17/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2066 de 16 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 19 (dezenove) dias, a contar de 12/09/2022, do gozo 
das férias da servidora MarlY aNNE oliViEr dE oliVEira NoBUMaSa, 
assistente administrativo, id func nº 57191447/1, lotada na célula de 
Gestão de recursos Materiais/dad, concedidas pela PorTaria Nº 1622 
de 04/08/2022, publicada no doE nº 35.069 de 05/08/2022, referente ao 
exercício de 13/12/2020 a 12/12/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 2067 de 16 de seteMBro de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 09/09/2022, do gozo 
das férias do servidor (a) rodriGo caSTro da rocHa, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 5914699/1, lotado na cEEaT de Micro e 
Pequenas Empresas, concedidas pela PorTaria Nº 1622 de 04/08/2022, 
publicada no doE nº 35.069 de 05/08/2022, referente ao exercício de 
29/07/2021 a 28/07/2022, as quais ficam autorizadas para serem 
usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 855650

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 055/2020/seFa.
data da assinatura: 02/09/2022.
Justificativa: Com fundamento no art. 57, ,II da Lei nº 8.666/93 e na Mani-
festação nº 350/2022/coNJUr/SEfa, o presente Termo aditivo ao contra-
to no 055/2020/SEfa, que trata da prestação de serviços cartorários para 
atender as necessidades das unidades fazendárias da Secretaria de Estado 
da fazenda, tem por objeto:– tem por objeto a prorrogação do prazo de 
vigência pelo período 12 (doze) meses.
Vigência: 03/09/2022 a 02/09/2023.
funcional Programatica: 170102.28.846.0000.9044
Unidade Gestora: 170102 - Encargos Gerais Sob a Supervisão da Sefa
Sub-funçao: 846 - outros Encargos Especiais
Programa: 0000 - Encargos.
atividade: 9044 - encargos com despesas bancarias, cartorarias, dentre outras
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviçoes de terceiros - pessoa juridica
Valor Estimado: r$ 100.000,00
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fonte de recursos: 0101000000 - recursos do Tesouro Estadual
contratado: 1º TaBElioNaTo dE NoTaS dE BElÉM, inscrita sob cNPJ/Mf nº 
31.110.388/0001-07 e inscrição Municipal nº 302558-2, estabelecida na rua 
antônio Barreto nº 184, Umarizal, cEP 66055-050 - Belém - Pará - Pa.
ordenador: rené de oliveira e Sousa Júnior.

Protocolo: 855694

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 017/2022.

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na mo-
dalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço por lote, conforme abaixo:
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para definir uma nova 
abordagem do Programa de Educação fiscal, desenvolver e executar ações 
educativas e de orientação e estimulo à cidadania fiscal, para atender às 
necessidades desta Secretária de Estado da fazenda – SEfa.
daTa da aBErTUra: 07/10/2022 - às 10h.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 855697

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001085 de 21/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006556/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: Marco antonio ribeiro de oliveira – cPf: 250.977.682-72
Marca: ToYoTa/corolla Gli 20 aT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001087 de 21/09/2022 - 
Proc n.º 032022730002749/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: Nubia Nunes de araujo – cPf: 752.107.972-87
Marca: rENaUlT/dUSTEr ZEN 16 MT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001089 de 21/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001247/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 lindomar de Souza – cPf: 479.444.632-20
Marca: cHEV/SPiN 1.8l aT lT7 7 lUGarES Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005421, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006637/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: laercio Martins de Vilhena – cPf: 166.201.862-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl McV/Pas/automovel/9BWdG45U6HT056136
Portaria n.º202204005423, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 102022730001606/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: Nilton Jose da Silva castro – cPf: 297.313.992-91
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU164932
Portaria n.º202204005425, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001230/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio orlando de lima alves – cPf: 730.313.562-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG285771
Portaria n.º202204005427, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001259/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Paiva de Sousa – cPf: 036.220.612-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0PG180241
Portaria n.º202204005429, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001207/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 Pereira da cruz – cPf: 036.546.562-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd196272d2098026

Portaria n.º202204005431, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006550/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: ivanildo rodrigues Santos – cPf: 373.384.712-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2284539
Portaria n.º202204005433, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006553/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Elirson de Souza – cPf: 032.068.072-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lT/Pas/automovel/9BGEB76H0PB173150
Portaria n.º202204005435, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006548/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: domingos correa damasceno – cPf: 123.646.302-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0NG117373
Portaria n.º202204005437, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006611/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: Silva Edilene Menezes Paiva – cPf: 395.286.852-34
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB202883
Portaria n.º202204005439, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006594/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: rui Guilherme Tavares Noronha – cPf: 127.849.662-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT6M2262316
Portaria n.º202204005441, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004218/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: francisco George dos Santos Sa – cPf: 194.428.152-53
Marca/Tipo/chassi
cHErY/TiGGo 2 1.5 looK/Mis/Utilitari/98rdB11B6Na005572
Portaria n.º202204005444, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006454/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: Gerardo Martins Pereira – cPf: 065.020.083-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dNU167653
Portaria n.º202204005446, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006341/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: francisco iolaio Teixeira Maciel – cPf: 091.638.402-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB124598
Portaria n.º202204005448, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006111/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 fernandes ferreira lima – cPf: 370.722.002-82
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo driVE 1.0/Pas/automovel/9Bd358a4NNYl58000
Portaria n.º202204005450, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006300/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: Genivaldo cardoso Botelho – cPf: 595.754.092-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo adV 1.8 flEX/Pas/automovel/9Bd11940SG1131511
Portaria n.º202204005452, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006554/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: rosenilda da costa Silva – cPf: 056.396.542-87
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z8l4019380
Portaria n.º202204005454, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006518/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto carmo da Silva – cPf: 221.869.802-15
Marca/Tipo/chassi
HoNda/fiT lX cVT/Pas/automovel/93HGK5840KZ102504
Portaria n.º202204005456, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006513/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: Welington de Jesus Viana dos Santos – cPf: 511.169.102-25
Marca/Tipo/chassi
VW/foX cl McV/Pas/automovel/9BWaG45Z2H4044087
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Portaria n.º202204005458, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 42022730004336/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: francisco Marques de oliveira – cPf: 158.903.333-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0/Pas/automovel/9BWda05U3aT138213
Portaria n.º202204005461, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006597/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: Eliane rodrigues Pontes – cPf: 637.274.392-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWdG45U9lT059038
Portaria n.º202204005463, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006619/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luiz cristiano Soares de oliveira – cPf: 574.452.652-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69G0fG456219
Portaria n.º202204005465, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006613/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: oseas ribeiro lopes – cPf: 227.764.942-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359afPPU237567
Portaria n.º202204005467, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006510/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge camelo duarte – cPf: 096.526.392-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB48a0MG127129
Portaria n.º202204005469, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001257/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: iolanda Gomes Sales – cPf: 891.395.262-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3351497
Portaria n.º202204005471, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006339/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Sebastiao Soares da Silva – cPf: 084.396.132-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l af5/Pas/automovel/9BWdl45UXMT073432
Portaria n.º202204005473, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001218/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio claudio de Sousa – cPf: 615.277.262-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8lT053715
Portaria n.º202204005475, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001256/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: claudemiro dos reis costa – cPf: 022.962.922-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE8l2006060
Portaria n.º202204005477, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006396/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: reginaldo Nazareno lopes Pereira – cPf: 480.582.622-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG183573
Portaria n.º202204005479, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006485/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 Edinor rebelo Monteiro – cPf: 158.820.472-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69r0GG302221
Portaria n.º202204005481, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006601/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: Eliana cruz Bezerra Gomes – cPf: 916.637.922-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U9lT062388
Portaria n.º202204005483, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006614/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: Nivaldo Gomes araujo – cPf: 177.264.412-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd119707E1111856

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005443, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 1220227300012130/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mud cat e trans de prop em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qem9i56
interessado: Jose luiz de almeida rocha – cPf: 091.543.372-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE5K0428219
Portaria n.º202204005460, de 21/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300063559/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de mudança de categoria em veículo beneficiado pela isenção 
de ipva, placa qdo3j24
Interessado: Eduardo Masahiro Takashima – CPF: 141.819.592-87
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930GB177601

Protocolo: 855845
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios- tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas a data de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 27/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19688, aiNf nº 
022014510000855-3, contribuinte NoVo TriÂNGUlo coMÉrcio dE ali-
MENToS lTda. , insc. Estadual nº. 15175134-0.
Em 27/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19284, aiNf nº 
372020510000686-4, contribuinte ParEX ENGENHaria S.a., insc. Estadu-
al nº. 15250858-9, advogado: rafaEl dE SoUSa BriTo, oaB/Pa-14089.
Em 27/09/2022, às 09:00h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19900, aiNf nº 
352021510003245-8, contribuinte ciMENToS do BraSil Sa ciBraSa, 
insc. Estadual nº. 15003994-8, advogado: criSSia da SilVa MiraNda, 
oaB/Pa-29931.
Em 27/09/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19500, aiNf nº 
012018510001401-0, contribuinte ParEX ENGENHaria S.a., insc. Estadu-
al nº. 15250858-9, advogado: alEXaNdra caroliNa ViEira MiraNda, 
oaB/MG-101795.

Protocolo: 855931
editaL N.º 007/2022, de 21 de seteMBro de 2022.

Regulamenta o processo avaliatório para fins de promoção por merecimen-
to no âmbito das carreiras da administração Tributária do Estado do Pará, 
dos servidores estáveis, em atividade quando do início da vigência da lei 
complementar Estadual nº 078, de 2011.
a coMiSSÃo dE aValiaÇÃo dE dESEMPENHo instituída pela Portaria N.º 
313, de 23 de maio de 2022, nos termos do decreto N.º2.325, de 2 de 
maio de 2022, torna público o início do processo de avaliação de desempe-
nho para fins de promoção por merecimento dos servidores estáveis, em 
atividade quando do início da vigência da lei complementar Estadual nº 
078, de 2011.
1 do Processo de aVaLiaÇÃo de deseMPeNHo Para FiNs de 
ProMoÇÃo Por MereciMeNto
1.1 O processo de avaliação de desempenho para fins de promoção por 
merecimento dos servidores estáveis, considerando o disposto no art. 
25 do decreto n. 2.325, será realizado de forma manual, regido por este 
Edital, bem como por eventuais retificações e/ou aditamentos cabendo à 
comissão de avaliação de desempenho, coordenar, acompanhar e super-
visionar o processo.
1.2 a avaliação de desempenho será, excepcionalmente, realizada com 
base na ficha constante do anexo iii do decreto n. 2.325, de 2022.
1.3 o período de avaliação para efeito de promoção por merecimento dos 
servidores de que trata este Edital, será de Janeiro a dezembro de 2021.
1.4 compete à unidade de gestão de pessoas:
1.4.1 auxiliar a comissão de avaliação;
1.4.2 receber e encaminhar à comissão de avaliação de desempenho a 
documentação, requerimento e recurso que trata o decreto N.º 2.325.
1.5 compete ao servidor avaliado:
1.5.1 Acompanhar o processo de avaliação de desempenho para fins de 
promoção por merecimento;
1.5.2 Solicitar esclarecimentos acerca de sua avaliação para a comissão de 
avaliação de desempenho;
1.6 Compete à Chefia imediata do servidor avaliado:
1.6.1 Efetuar a avaliação de desempenho do servidor, para fins de promo-
ção por merecimento, no prazo estabelecido no cronograma de execução, 
em conjunto com o avaliado, por meio do anexo iii do decreto n. 2.325, 
de 2022, a ser disponibilizado em meio eletrônico.
1.6.2 Encaminhar à comissão de avaliação de desempenho, no prazo de 
03 (três) dias úteis, após a realização do que lhe incumbe, a avaliação de 
desempenho do servidor devidamente concluída.
1.7 compete à comissão de avaliação de desempenho:
1.7.1 Elaborar e publicar, a partir das avaliações realizadas pelas chefias 
imediatas, o resultado provisório do processo de avaliação para fins de 
promoção por merecimento, contendo a lista de servidores aptos e inaptos 
à promoção por merecimento; e
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1.7.2 Submeter à homologação o resultado final do processo de avaliação 
de desempenho para fins de promoção por merecimento, observado o cro-
nograma previsto neste Edital.
1.8 compete ao conselho Superior da administração Tributária (coNSaT) 
decidir o recurso interposto pelo servidor avaliado.
1.9 compete ao titular da Secretária de Estado da fazenda (SEfa), editar 
ato de homologação do resultado final do processo de avaliação de desem-
penho para fins de promoção por merecimento, a ser publicado no diário 
Oficial do Estado.
2 recUrso
2.1 caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da divulgação 
do resultado provisório do processo de avaliação, de acordo com o disposto 
nos arts. 21 a 24 do decreto nº 2.325, de 2 de maio de 2022.
3 coNsideraÇÕes FiNais
4 Caso não haja recurso ao CONSAT a comissão poderá antecipar o 
encaminhamento da lista final ao Secretário da Fazenda.
5 croNoGraMa de eXecUÇÃo

atiVidade PerÍodo

Publicação do Edital pela comissão Eleitoral 20/07/2022

Encaminhamento pela dad/cGPE, conforme item 1.4 deste Edital. 21 a 08/08/2022

Encaminhar e-mail para as Chefias imediatas 10/08/2022

Realização da avaliação de desempenho, pela chefia imediata, conforme item 1.6.1. deste 
Edital. 11 a 25/08/2022

Encaminhamento pela chefia imediata à Comissão de Avaliação de Desempenho do previsto 
nos incisos, conforme 1.6.2 deste Edital. 26 a 30/08/2022

Publicação de resultado Provisório, conforme item 1.7.1 deste Edital. 31/08 a 09/09/2022

apresentação de recurso pelo Servidor avaliado, conforme item 2.1 deste Edital. 12/09 a 23/09/2022

análise e providências do recurso pela comissão 26/09 a 27/09/2022

Avaliador /Chefia Imediata (05 dias úteis Art. 22, § 1º, do Decreto 2325/22).
28/09 a 04/10/2022

comissão (05 dias úteis art. 22, § 2º, do decreto 2325/22).

coNSaT decidir sobre o recurso (art. 21 e 23 do decreto 2325/22) até 29/11/2022

coNSaT – Encaminhar para comissão até 01/ 12/2022

Comissão – Encaminhar resultado final para o Secretário da Fazenda 02 a 05/12/2022

Homologação do resultado final  ato do Secretário

• Em substituição ao Edital Nº 004/2022, de 09 de agosto de 2022
HUMBErTo carloS da coSTa BarroS
Matrícula 512813701
MariloUrdES caValHEiro cardoSo
Matrícula 5419029001
Walcir MarÇal NoGUEira
0551988801

Protocolo: 855724

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

Inexigibilidade Nº 060/2022
Data da Inexigibilidade: 14.09.2022
contrato Nº: 131/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing Institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “ ÇairÉ 2022”, no mu-
nícipio de Santarém/Pa, considerando o interesse em divulgar, fortalecer, 
agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou ampliar benefícios liga-
dos à marca, bem como, aos produtos e serviços, em atitude negocial, 
visando ao aumento do volume de negócios posto o reconhecimento do 
Banco como socialmente responsável na valorização da cultura regional.
Valor Total: r$-100.000,00 (cem mil reais)
data de assinatura do contrato: 16.09.2022
Vigência: 16.09.2022 a 15.11.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarÉM
Endereço: av. dr. anísio chaves, nº 853 - Bairro: aeroporto Velho
cEP: 68030-360 Santarém/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 855631

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 845 de 16 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege as leis 
07/91 e 077/11. conforme Processo Eletrônico nº 2022/1179871.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 13.09.2022, o contrato administrativo do servidor 
JoÃo PaUlo PErdiGÃo MoraES, matrícula nº 5966040/1, cargo de aNa-
liSTa dE SiSTEMaS, lotado no divisão de Vigilância a Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
16.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 849 de 20 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1160616.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 09.09.2022, o contrato administrativo do servidor 
carloS dE oliVEira MarTiNS JÚNior, matrícula nº 5959189/2, cargo 
de coNTador, lotado na diretoria administrativa e financeira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
20.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Portaria N° 850 de 20 de seteMBro de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o que rege 
as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1180083.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 13.09.2022, o contrato administrativo da servido-
ra PoliaNNE SoUZa doS SaNToS oliVEira, matrícula nº 55208023/1, 
cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotada no Gabinete do Secretário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
20.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 855758

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 259 de 21 de seteMBo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestâo administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 07 de outubro 
de 2013 e os termos do TcT Nº 100º/2018(oPaS/oMS/UNiÃo/SESPa), 
nos autos do Processo Nº 2018/107254.
r E S o l V E: i – designar as servidoras, Nicolli PaTrÍcia ViEira 
PErEira MENdES, cESMU/daSE/dPaiS Matrícula nº 5903800/3,  como 
fiscal Titular, e Maria dE fáTiMa BaSTo da coSTa, cESMU/daSE/dPaiS, 
Matricula nº 57212580/2, fiscal Suplente e aNa criSTiNa alVarES GUZ-
Zo, cESac/daSE/dPaiS,  Matrícula nº 5087171/5, para acompanhar, con-
trolar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, bem como pelo atesto 
dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução 
do objeto contratado, adotando todos os procedimentos necessários e pre-
vistos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÂo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa – ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 856143

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 35.113 de 
13/09/2022, QUe resciNdiU o serVidor JaMersoN do Nasci-
MeNto Moraes;
oNde se LÊ: JaMErSoN do NaSciNMENTo MoraES
Leia-se: JaMErSoN do NaSciMENTo MoraES
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 21.09.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 855822
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errata
Fica retificada a presente PORTARIA Nº 448/05.04.2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.932/13.04.2022 de licença Prêmio, 
do servidor roGErio GodiNHo ParaGUaSSU, matrícula nº. 54191529/1, 
cargo de agente administrativo, referente ao triênio.
onde se lê: no triênio de 19.07.2017 a 20.02.2022
Leia-se: no triênio de 19.07.2017 a 18.07.2020
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 21.09.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 855575

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º ta - contrato: 066/2021 – Proc. 2022/91763
objeto: o presente instrumento tem por objetivo a prorrogação do prazo 
de vigência ao contrato nº 066/2021.
data assinatura: 15/09/2022.
Vigência: 16/09/2022 a 15/03/2023.
Valor: r$ 1.164.195,42.
orçamento: atividade: 908289 e 908817; Elemento de despesa: 449052 e 
fonte: 0103/0301/0149/0349/0101/0303, 0661,0261.
contratado: coUTiN EScriTÓrio, diSTriBUiÇÃo E coMÉrcio lTda.
Endereço: av. Goiás, nº 580, Qd. 36, lt. 05, centro, fazenda Nova-Go, 
cEP: 76.220-000.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 856112
2º ta - contrato: 91/2020 – Proc. 2022/997136.
objeto: o presente instrumento possui por objetivo o acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
data assinatura: 20/09/2022.
Valor do Termo aditivo: r$ 3.300.571,02
Valor Total do contrato: r$ 16.502.855,11
orçamento: dotação orçamentária: 8338/8288/8959/8289/8302/8881/8
879/8362, Elemento de despesa: 339039, fonte de recurso: 0103/ 0101/ 
0303/ 0301/ 0749/ 7349 e ação: 260681.
contratado: J & f ENGENHaria lTda.
Endereço: av. governador José Malcher, 153, sala 12, Bairro Nazaré, Be-
lém/Pá.
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretário 
adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 855593

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 024/sesPa/2022

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP nº 024/SESPa/2022, no 
valor total de r$ 1.083.614,78 (UM MilHÃo, oiTENTa E TrÊS Mil, SEiS-
cENToS E QUaTorZE rEaiS E SETENTa E oiTo cENTaVoS).
oBJETo: futura aquisição, por meio do Sistema de registro de Preço 
(SrP), de Medicamentos para atender aos pacientes de doença Pulmonar 
crônica obstrutiva (dPoc), conforme estabelecido no Protocolo clínico 
Estadual através da PorTaria Nº 798 dE 26 dE JUNHo dE 2012, conforme 
especificações e quantidades descritas neste Edital e seus anexos.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):
1. oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTalarES E oNco-
lÓGicoS lTda, cNPJ Nº 04.307.650/0012-98, foi a vencedora do item 02, 
pelo critério de menor preço por item, no valor total de r$ 718.200,38.
2. coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda, cNPJ Nº 05.049.432/0001-
00, foi a vencedora do item 01, pelo critério de menor preço por item, no 
valor total de r$ 365.414,40.
Valor total do Pregão Eletrônico SrP nº 024/SESPa/2022: r$ 1.083.614,78 
(UM MilHÃo, oiTENTa E TrÊS Mil, SEiScENToS E QUaTorZE rEaiS E 
SETENTa E oiTo cENTaVoS).
Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa.

Protocolo: 856109

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 003/2022
coNtrato assisteNciaL Nº 03/2021
Processo Nº 2022/1081790
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, cNPJ nº. 05.054.929/0001-
17 E o HoSPiTal SaNTa TErESiNHa lTda, cNPJ nº 04.938.437/0001-21.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8º do art. 65, da lei nº 8.666/93.
oBJETiVo do aPoSTilaMENTo: inclusão da dotação orçamentária do 
instrumento, para cobertura de suas despesas no exercício financeiro de 
2022, a seguir:
foNTES: 0103, 0101, 0149, 0303, 0301, 0349, 0386;
ordENador dE dESPESa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Belém, 21 de setembro de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 855581

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2º terMo aditiVo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 02/2022
Processo nº 2022/1021883
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto acréscimo de valor re-
ferente à despesa de custeio, em caráter temporário, em conformidade 
com a Portaria GM/MS nº 722 de 06 de abril de 2020 que habilita o ente 
portador do cNES nº 2678756 – Hospital e Maternidade Santo antonio 
a receber por intermédio da SESPa, cNES nº 2314436, a aplicação de 
emendas para incremento temporário de custeio na atenção especializada, 
conforme Oficio Nº 164/2022.
data da assinatura: 21/09/2022
Vigência: 12 meses
dotação orçamentária: 908878; Elemento de despesa: 335043; fonte de 
recurso: 7349008496; ação: 260219;
Valor anual: r$ 2.000.000,00
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNVENENTE: HoSPiTal E MaTErNidadE SaNTo aNToNio
MaNTENEdoUra: aSSociaÇÃo Social UNiVida TaUá
ordENador dE dESPESa: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 856206

diÁria
.

Portaria N° 4504 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
572316781 / WaldEViNo GUErrEiro forMiGoSa / 643.152.902-20
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar a coNfE-
rÊNcia E rEPaSSE doS BENS PaTriMoNiaiS a NoVa oSS No HoSPiTal 
GEral No MUNicÍPio dE iPiXUNa do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4506 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5779170/2 / aNToNio UBiraJara PaZ da SilVa / 219.612.392-72
oBJETiVo: rEaliZar TESTaGEM/diaGNÓSTico do HiV, SifiliS, HEPa-
TiTES ViraiS E HEPaTiTES ViraiS , aTraVÉS dE TESTES ráPidoS Na 
aÇÃo ESTraTEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SifiliS E HEPaTiTES 
ViraiS No MUNiciPioS dE SÃo JoÃo dE PiraBaS E SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4507 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5911872-2  / MaNoEl SaMUEl da crUZ NETo / 774.213.882-49
oBJETiVo: rEaliZar acoNSElHaMENTo/diaGNÓSTico do HiV, SifiliS, 
HEPaTiTES ViraiS E HEPaTiTES ViraiS, aTraVÉS dE TESTES ráPidoS 
Na aÇÃo ESTraTÉGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SifiliS E HEPaTi-
TES ViraiS No MUNiciPioS dE SÃo JoÃo dE PiraBaS E SaliNoPoliS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4508 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
868431 / ricardo da cUNHa BaraTa / 144.889.302-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na MoBiliZaÇÃo, TriaGEM E 
cadaSTraMENTo Na aÇÃo ESTraTEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, 
SifiliS, HEPaTiTES ViraiS NoS MUNiciPioS dE SÃo JoÃo dE PiraBaS 
E SaliNoPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4509 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572054501 / odiValdo ViaNa TaVarES / 748.942.932-34
oBJETiVo: PrESidir aS aUdiÊNciaS da SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa 
rElaTiVaS ao ProcESSo Nº 2022/115354 E ProcESSo Nº 2022/516852, 
Na SEdE do MUNicÍPio dE BraGaNÇa /Pa, No PErÍodo dE 21/09 a 
01/10/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4510 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
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PErÍodo: dE 21/09/2022 a 01/10/2022
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 BraGaNÇa/
Pa, No PErÍodo dE 21/09 a 01/10/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4511 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 10 diárias e meia Valor: r$ 2.492,49
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BraGaNca
PErÍodo: dE 21/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5327105 / lUiZ carloS PErEira doS SaNToS / 166.635.862-20
oBJETiVo: coNdUZir oS MEMBroS da SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa rE-
laTiVaS ao ProcESSo Nº 2022/115354 E ProcESSo Nº 2022/516852, Na 
SEdE do MUNicÍPio dE BraGaNÇa /Pa, No PErÍodo dE 21/09 a 01/10/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4512 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaliNoPoliS
PErÍodo: dE 20/09/2022 a 23/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
72056351 / KlEBEr MarcElo MiraNda do NaSciMENTo / 649.330.912-34
oBJETiVo: coNdUZir a EQUiPE TÉcNica QUE irá rEaliZar MoBili-
ZaÇÃo/TriaGEM/ cadaSTraMENTo, TESTaGEM E acoNSElHaMENTo Na 
aÇÃo ESTraTEGica dE PrEVENÇÃo EM HiV/aidS, SifiliS, HEPaTiTES 
ViraiS NoS MUNiciPioS dE SÃo JoÃo dE PiraBaS E SaliNÓPoliS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4513 de 09 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 08/09/2022 a 12/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917821 / caroliNa fErrEira dE oliVEira / 011.775.182-01
oBJETiVo: dar aPoio No PoSTo dE coMaNdo da SEGUP (cicc), Na 
“oPEraÇÃo rallY 30”, No MUNicÍPio dE SaliNÓPoliS, No PErÍodo dE 
08/09/2022 a 12/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4514 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 28/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732831 / EdVaN laUriNHo BarBoSa / 301.957.642-34
oBJETiVo: coNdUZir o SErVidor QUE rEaliZará a diSTriBUiÇÃo dE 
TESTES ráPidoS dE aNTÍGENoS coNTra a coVid 19, No MUNicÍPio 
dE caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4515 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 28/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59184072 / lUcaS rodriGUES MorEira / 016.488.212-00
oBJETiVo: rEaliZar a diSTriBUiÇÃo dE TESTES ráPidoS dE aNTÍGE-
NoS coNTra a coVid 19, No MUNicÍPio dE caMETá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4516 de 09 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: alTaMira
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 02/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555209275 / faBricio WaNZElEr do carMo / 004.695.262-46
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE alTaMira - 10º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4517 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
572050811 / aNToNio MarcoS da SilVa SaraiVa / 265.899.902-04
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE TÉcNica da cPlaN/ddra, QUE irá rE-
aliZar 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 folHaS dE PaGa-
MENTo daQUElaS UNidadES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4518 de 09 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: alTaMira
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 02/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES faBrÍ-
cio WaNZElEr do carMo a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo 
dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNiTo-
raMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE alTaMira 
- 10º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4519 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: TUcUrUÍ
PErÍodo: dE 12/09/2022 a 14/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54194658 / aNdrESSa GaTTi rocHa / 745.730.392-87
54444202 / dralMar dalToN SilVa GoUVÊa / 659.817.662-04
oBJETiVo: diSTriBUiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica Para 
aUToMaTiZaÇÃo. MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa do ParQUE 
coMPUTacioNal.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4520 de 09 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
5959755 / fEliPE da SilVa rodriGUES MoNTEiro / 810.706.242-68
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° 4521 de 09 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: MocaJUBa
PErÍodo: dE 23/10/2022 a 29/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57192168  / MaNoEla MElo SilVa / 695.430.972-91
0722243-1 / roSilENE carValHo carNaVal / 133.648.472-15
oBJETiVo: BUScar EVidÊNciaS dE criaNÇaS VaciNadaS coNTra o 
SaraMPo aTraVÉS do MoNiToraMENTo ráPido dE coBErTUra Va-
ciNal/Mrc, coNTEMPlaNdo o PlaNo dE aÇÃo EMErGENcial dE iN-
TErrUPÇÃo do SaraMPo E iNTENSificaÇÃo dE árEaS liVrES do Sa-
raMPo No ESTado do Pará E EVidÊNciaS dE VaciNadoS coNTra a 
PolioMiEliTE. No MUNicÍPio dE BaiÃo E MocaJUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4522 de 09 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: MocaJUBa
PErÍodo: dE 23/10/2022 a 29/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE Para BUScar EVidÊNciaS dE criaNÇaS 
VaciNadaS 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 BaiÃo E MocaJUBa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4523 de 09 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: oEiraS do Para
PErÍodo: dE 16/10/2022 a 22/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57192168  / MaNoEla MElo SilVa / 695.430.972-91
0722243-1 / roSilENE carValHo carNaVal / 133.648.472-15
oBJETiVo: BUScar EVidÊNciaS dE criaNÇaS VaciNadaS coNTra o 
SaraMPo aTraVÉS do MoNiToraMENTo ráPido dE coBErTUra Va-
ciNal/Mrc, coNTEMPlaNdo o PlaNo dE aÇÃo EMErGENcial dE iN-
TErrUPÇÃo do SaraMPo E iNTENSificaÇÃo dE árEaS liVrES do Sa-
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raMPo No ESTado do Pará E EVidÊNciaS dE VaciNadoS coNTra a 
PolioMiEliTE. No MUNicÍPio dE caMETá E oEiraS do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4524 de 09 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: oEiraS do Para
PErÍodo: dE 16/10/2022 a 22/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572076911 / JociNaldo PErEira da crUZ / 427.707.342-53
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE Para BUScar EVidÊNciaS dE criaNÇaS 
VaciNadaS 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 caMETá E oEiraS do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4525 de 09 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: oEiraS do Para
PErÍodo: dE 24/10/2022 a 29/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572085941 / faBio TaVarES BoUlHoSa / 372.763.012-49
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES 
dE coNTrolE da Malária (BUSca aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, Tra-
TaMENTo iMEdiaTo doS caSoS PoSiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS E 
coNTrolE VETorial) NoS MUNicÍPioS dE caMETá E oEiraS do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4526 de 09 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: oEiraS do Para
PErÍodo: dE 24/10/2022 a 29/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541918211 / JorGE aNToNio da SilVa cardoSo / 302.580.142-53
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo, MoNiToraMENTo, aTUaliZaÇÃo E 
aNaliSE doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo dE ViGilÂNcia EPidEMiolÓ-
Gica, coNTrolE dE VETorES E iNSUMoS ESTraTÉGicoS (SiVEP-Malá-
ria/VETorES/SiES) NoS MUNicÍPioS dE caMETá E oEiraS do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4527 de 09 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: oEiraS do Para
PErÍodo: dE 24/10/2022 a 29/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
15016 / JaciNTo fErrEira rEiS / 055.387.772-00
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNico QUE irá rEaliZar SUPErViSÃo, Mo-
NiToraMENTo E aPoio ÀS aÇÕES dE coNTrolE da Malária (BUSca 
aTiVa, diaGNÓSTico PrEcocE, TraTaMENTo iMEdiaTo doS caSoS Po-
SiTiVoS, iNSTalaÇÕES dE MildS E coNTrolE VETorial) NoS MUNicÍ-
PioS dE caMETá E oEiraS do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4528 de 09 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: SaNTarÉM
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55208371-1 / adilKa caliNE GoMES caValcaNTi caNdido / 
103.144.624-90
572214091 / carla carValHo da SilVa / 733.666.172-68
59660461 / GlÊNEa rafaEla dE SoUZa coSTa / 530.782.252-91
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo SoBrE o ProGraMa ViGiáGUa, aoS 
MUNicÍPioS do 9ªcrS, E rEaliZar oriENTaÇÃo SoBrE o ProGraMa 
VSPEa, No PlaNo NacioNal dE SaÚdE - PNS, NoS MUNicÍPioS dE 
aBraNGÊNcia, do 9ª crS, EM SaNTarÉM/Pa (SEdE9ºcrS).
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4529 de 09 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
5932444 / Maria cHiara doS SaNToS MoraiS / 012.104.492-00
5955882 / MilVEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
54195133 / oZiEl SilVa aVElar / 602.760.372-00
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa EM iNSTiTUiÇÃo dE loNGa PErMaNÊNcia
-ilPi.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4530 de 09 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
58077212 / SHEYla criSTiNa fErrEira dE MaGalHÃES / 590.542.712-72
oBJETiVo: dar aPoio TÉcNico aoS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar 
ViSiTa EM iNSTiTUiÇÃo dE loNGa PErMaNÊNcia-ilPi.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4531 de 09 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
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar ViSiTa EM 
iNSTiTUiÇÃo dE loNGa PErMaNÊNcia-ilPi.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4533 de 09 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: TailÂNdia
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE 
ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoS-
TraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNa-
da dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS 
áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4534 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 09/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5946002 / SaMUEl raMalHo da SilVa / 430.068.502-97
oBJETiVo: coNdUZir o EXMo. Sr. SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica ao aTo dE aSSiNaTUra da ordEM dE SErViÇo Para rEforMa 
E aMPliaÇÃo do HoSPiTal GEral dE SÃo caETaNo dE odiVElaS No 
dia 09/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4535 de 09 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: TailÂNdia
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iMPlEMEN-
TaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE ProdUToS dE iNTErES-
SE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS E aNáliSE laBora-
Torial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE SaiS coM o iNTUiTo 
dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS iNdUSTrialiZadaS E 
coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4536 de 09 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 118,69
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 09/09/2022 a 09/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917133 / laÍS filGUEira MENEZES / 004.616.722-60
oBJETiVo: rEaliZar coBErTUra JorNalÍSTica E aSSESSorar o EX-
cElENTÍSSiMo SENHor SEcrETário dE SaÚdE No aTo dE aSSiNaTUra 
da ordEM dE SErViÇo Para rEforMa E aMPliaÇÃo do HoSPiTal GE-
ral dE SÃo caETaNo dE odiVElaS No dia 09/09/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4537 de 09 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: TailÂNdia
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiTora-
MENTo dE ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa 
dE aMoSTraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adi-
cioNada dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS 
áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4538 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
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oriGEM: BElÉM, dESTiNo: Sao Joao dE PiraBaS
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5949378 / diEGo lEiTE cUTriM / 829.771.942-15
oBJETiVo: rEaliZarEM oficiNa E MoNiToraMENTo da PolÍTica dE 
SaÚdE do HoMEM, MoNiToraMENTo do ProJETo dE PrEVENÇÃo ao 
cÂNcEr dE PÊNiS, aS rEfErÊNciaS TÉcNicaS daS PolÍTicaS dE SaÚ-
dE do HoMEM, TENdo coMo oBJETiVo a QUalificaÇÃo do aTEN-
diMENTo adEQUado aoS USUárioS MaScUliNoS Na aPS, forTalE-
cENdo oS EiXoS da PolÍTica dE SaÚdE do HoMEM, coMo acESSo 
E acolHiMENTo, doENÇaS PrEValENTES da PoPUlaÇÃo MaScUliNa, 
PrÉ-NaTal do ParcEiro E PSE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4539 de 10 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: Sao Joao dE PiraBaS
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
592121 / roSEaNE rodriGUES da PaiXÃo E SilVa / 264.865.982-04
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo Na oficiNa E MoNiToraMEN-
To da PolÍTica dE SaÚdE do HoMEM, MoNiToraMENTo do ProJETo 
dE PrEVENÇÃo ao cÂNcEr dE PÊNiS, aS rEfErÊNciaS TÉcNicaS daS 
PolÍTicaS dE SaÚdE do HoMEM, TENdo coMo oBJETiVo a QUalifica-
ÇÃo do aTENdiMENTo adEQUado aoS USUárioS MaScUliNoS Na aPS, 
forTalEcENdo oS EiXoS da PolÍTica dE SaÚdE do HoMEM, coMo 
acESSo E acolHiMENTo, doENÇaS PrEValENTES da PoPUlaÇÃo MaS-
cUliNa, PrÉ-NaTal do ParcEiro E PSENa aÇÃo a SEr rEaliZada PEla 
coordENaÇÃo ESTadUal SaÚdE do HoMEM.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4540 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 13/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE BarcarENa - 6º crS a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa 
do STraN aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4541 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 356,07
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: BarcarENa
PErÍodo: dE 13/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir a TÉcNica da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar o 
acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E 
iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNi-
cÍPio dE BarcarENa - 6º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE oUTUBro.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4542 de 10 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: BrEVES
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0104370-031 / SErGio ricardo rEiS fiGUEirEdo / 186.669.222-49
oBJETiVo: rEaliZar oficiNa E aTUaliZaÇÃo do SiSTEMaS dE iN-
forMaÇÕES SoBrE NaScidoS ViVoS - SiNaSc a rESPEiTo do NoVo 
laYoUT da NoVa dEclaraÇÃo dE NaScidoS ViVoS - dNV.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4543 de 10 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
55208293 / TaMMY KaTHlYN aMaral rEYMao / 940.397.712-49
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 MUNiciPio dE TUcUrUi.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Portaria N° 4544 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 06/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5898235 / lariSSE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES / 
680.348.812-87
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE Na rEdE dE frio doS 
MUNicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crS 
a SEr coNdUZida PElo MoToriSTa do STraN aNTÔNio JoSÉ SoUZa 
SardiNHa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4545 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMá
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 06/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55586822/1 / aNToNio JoSÉ SoUZa SardiNHa / 330.164.882-72
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES lariS-
SE MarioNor SaNTaNa dE oliVEira MENdES a fiM dE rEaliZar o 
acoMPaNHaMENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS 
E iNSUMoS, MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio doS MU-
NicÍPioS dE caPaNEMa - 4º crS E SÃo MiGUEl do GUaMá - 5º crS Na 
ENTrEGa da roTiNa dE oUTUBro.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4546 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 03/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5082498/1 / MarcEliNo GUilHErME cordEiro diNiZ / 298.827.292-15
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE caSTaNHal - 3º crS a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa 
do STraN iVaN SaNToS da SilVa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4547 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 03/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
liNo GUilHErME cordEiro diNiZ a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHa-
MENTo dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, 
MoNiToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE 
caSTaNHal - 3º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE oUTUBro.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4548 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 11/10/2022 a 11/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará - 2º crS a SEr coNdUZido PElo 
MoToriSTa do STraN iVaN SaNToS da SilVa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4549 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: meia diária  Valor: r$ 83,53
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 11/10/2022 a 11/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo 
dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNi-
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ToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE SaNTa 
iZaBEl do Pará - 2º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE oUTUBro.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4550 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia  Valor: r$ 2.785,31
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: PErNaMBUco
PErÍodo: dE 18/10/2022 a 23/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571965312 / JardES corrEa coSTa / 295.123.952-15
91141-1 / Joao PaUlo GUiMaraES MarTiNS / 081.344.132-34
5092655 / VEra Maria dE MiraNda NaHMiaS / 101.518.852-49
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo da EQUiPE da ViGilÂNcia SaNiTária No iX 
coNGrESSo BraSilEiro Para dESENVolViMENTo do EdifÍcio HoS-
PiTalar, ofErTado PEla aBdEH - aSSociaÇÃo BraSilEira Para o 
dESENVolViMENTo do EdifÍcio HoSPiTalar, QUE SErá rEaliZado 
No cENTro dE coNVENÇÕES dE PErNaMBUco No PErÍodo dE 18 a 
23.10.2022, Na cidadE dE rEcifE/PE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4551 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: colarES
PErÍodo: dE 06/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572064941 / GiVaNildo BorGES dE oliVEira / 624.631.952-15
oBJETiVo: coNdUZir EM VEÍcUlo oficial oS SErVidorES: dEiZE 
QUEiroZ MUNiZ E EliElSoN riBEiro BoTElHo, Para ESTES, 
rEaliZarEM ViSiTa TÉcNica Para acoMPaNHaMENTo da oBra dE 
rEforMa da UNidadE MiSTa dE SaÚdE - UMS, do MUNicÍPio dE 
colarES. coNforME PaE Nº 2022/126402, E PorTaria Nº 211/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4552 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária e meia  Valor: r$ 250,58
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: colarES
PErÍodo: dE 06/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5917836 / dEiZE QUEiroZ MUNiZ / 730.527.012-15
5930817 / EliElSoN riBEiro BoTElHo / 012.645.622-41
oBJETiVo: ViSiTa TÉcNica Para acoMPaNHaMENTo da oBra dE 
rEforMa da UNidadE MiSTa dE SaÚdE - UMS, do MUNicÍPio dE 
colarES. coNforME PaE Nº 2022/126402, E PorTaria Nº 211/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4553 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 05/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59582051 / alfrEdo raiMUNdo corrEa coiMBra JUNior / 
722.738.952-91
5327356-01 / NilSoN cElESTiNo dE JESUS PirES / 304.384.542-00
oBJETiVo: adMiNiSTrar oficiNa dE TrEiNaMENTo doS SiSTEMaS dE 
ProdUÇÃo aMBUlaTorial, raaS E BPa-c E BPa-i, localiZado Na 4º 
crS, SiTUado No MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4554 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia  Valor: r$ 593,45
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caPaNEMa
PErÍodo: dE 05/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541913841 / ViTor Eloi rEiS do coUTo / 303.054.382-04
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para oficiNa dE TrEiNaMENTo 
doS SiSTEMaS dE ProdUÇÃo aMBUlaTorial, raaS E BPa-c E BPa-i, 
localiZado Na 4º crS, SiTUado No MUNicÍPio dE caPaNEMa/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4555 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955967 / allaN corrEa daS cHaGaS / 700.246.692-53
58954152 / claUdia TErEZa alBUQUErQUE / 375.092.682-49
572076321 / SUZaNa dE JESUS fErrEira coSTa / 620.607.832-91
oBJETiVo: caPaciTaÇÃo doS SiSTEMaS dE iNforMaÇÃo No HoSPiTal 
rEGioNal PÚBlico do lESTE do Pará, SiTUado No MUNiciPio dE Pa-
raGoMiNaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4556 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ParaGoMiNaS

PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174477/1 / iSMaEl PiMENTa doS SaNToS / 450.065.392-91
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para caPaciTaÇÃo doS SiSTEMaS 
dE iNforMaÇÃo No HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do lESTE do Pará, 
SiTUado No MUNiciPio dE ParaGoMiNaS/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4557 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59625411 / adriaNa cUNHa VaScoNcEloS / 476.672.222-15
572336982 / carMEN caroliNa crUZ dE liMa / 885.990.352-15
571927041 / diaNa MoraES dE SoUZa / 293.426.942-68
555862981 / Maria JoSE PirES fErrEira / 127.869.502-87
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo E caPaciTaÇÃo daS EQUiPES 
dE SaÚdE da faMÍlia, No MUNicÍPio dE SalVaTErra, No PErÍodo dE 
03 À 07/10/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4558 de 10 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia  Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SalVaTErra
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES Na rEaliZaÇÃo do MoNiTora-
MENTo E caPaciTaÇÃo daS EQUiPES dE SaÚdE da faMÍlia, No MUNi-
cÍPio dE SalVaTErra, No PErÍodo dE 03 À 07/10/2022.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4559 de 12 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 meias diárias  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: STa iZaBEl do Pará
PErÍodo: dE 05/07/2022 a 06/07/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57174477/1 / iSMaEl PiMENTa doS SaNToS / 450.065.392-91
oBJETiVo: coNdUZir EQUiPE da daiUE/ddaSS QUE irá rEaliZar Vi-
SiTa TÉcNica Para a aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo do SaMU 192 doS 
MUNicÍPioS dE caSTaNHal E SaNTa iZaBEl.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4560 de 12 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 meias diárias  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0082660-018 / lUiZ aUGUSTo coSTa dE oliVEira / 061.655.832-53
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coNTrolE da 
HaNSENÍaSE E Pi NaS US da aPS iNclUiNdo aMoSTraGEM da ZoNa 
rUral E MoNiToraMENTo do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo SiNaN NET No 
MUNicÍPiUo dE caSTaNHal/3º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4561 de 12 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 meias diárias  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5090504-3 / Maria EMilia rodriGUES riBEiro / 269.282.132-72
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo No TocaNTE a aTUaliZaÇÃo 
daS iNforMaÇÕES colETadaS PElaS TÉcNicaS NaS UNidadES BáSi-
caS dE SaÚdE E ESf No SiSTEMa SiNaN NET No MUNicÍPiUo dE caS-
TaNHal/3º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4562 de 12 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 meias diárias  Valor: r$ 417,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caSTaNHal
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572320841 / lUiZ fErNaNdo araUJo E SoUZa / 086.417.572-87
oBJETiVo: irá TraNSPorTar oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar Mo-
NiToraMENTo daS aÇÕES dE coNTrolE da HaNSENÍaSE aValiaÇÃo 
do SiSTEMa dE iNforMaÇÃo E PrEVENÇÃo dE iNcaPacidadES  No 
MUNicÍPiUo dE caSTaNHal/3º crS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4563 de 12 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: caMETá
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 08/10/2022
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MaTrÍcUla / NoME / cPf
552083741 / aNdrEia rodriGUES PiNTo  / 984.289.262-04
5964514 / BrUNo lEaNdro GoMES oliVEira / 000.602.272-30
105651 / Maria GraciETE GoMES / 198.220.142-87
oBJETiVo: rEaliZar a caPaciTaÇÃo doS ProfiSSioNaiS da aTENÇÃo 
BáSica, ViGilÂNcia EM SaÚdE E TraBalHadorES do 13º crS, No MU-
NicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4564 de 12 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: caMETá
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 08/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54184514 / lUciaNa BarroS da SilVa / 693.044.242-91
oBJETiVo: rEaliZar aPoio loGÍSTico E adMiNiSTraTiVo Na caPaci-
TaÇÃo doS ProfiSSioNaiS da aTENÇÃo BáSica, ViGilÂNcia EM SaÚ-
dE E TraBalHadorES do 13º crS, No MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4565 de 12 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: caMETá
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 08/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5168333-1 / PaUlo MaNoEl dE SoUZa / 145.554.172-91
oBJETiVo: coNdUZir oS TÉcNicoS Para rEaliZarEM aTiVidadES No 
MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4566 de 12 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 28/09/2022 a 01/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
51056923 / laiSES BraGa ViEira / 137.374.652-15
oBJETiVo: rEaliZar cUrSo dE aTUaliZaÇÃo Na aSSiSTÊNcia PrÉ-Na-
Tal E EMErGÊNciaS oBSTÉTricaS.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4567 de 12 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 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa MarTiNS aMaral / 700.257.202-44
572063261 / BárBara arETHa carNEiro alMEida / 866.512.422-53
0503427 / dÍdiMo roBErTo PiMENTEl / 144.968.102-63
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo ENToMolÓGico Para flEBoTo-
MiNEoS No MUNicÍPio dE TUcUrUÍ - Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4568 de 12 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 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5585605/1 / VicTor ValÉrio dE SoUZa WaNdErlEY / 592.274.942-00
oBJETiVo: TraNSPorTar E acoMPaNHar NaS aTiVidadES dE caMPo 
oS SErVidorES da diViSÃo dE ENToMoloGia QUE irÃo rEaliZar 
MoNiToraMENTo ENToMolÓGico dE flEBoToMÍNEoS No MUNicÍPio 
dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4569 de 12 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 16/10/2022 a 22/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57189732 / alaN doS SaNToS rEiS / 725.522.042-87
572025261 / faBricio EdUardo rodriGUES dUarTE / 647.045.722-34
oBJETiVo: rEaliZar BUSca aTiVa E diáloGoS coM oS faMiliarES do 
PaciENTE QUE ESTá EM ViaS dE dESiNTErNaÇÃo do HoSPiTal GEral 
dE cUSTodia - HGP, BEM coMo arTicUlaÇÃo da rEdE dE SErViÇoS 
Para o cUidado do PaciENTE EM MEio aBErTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4570 de 12 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 16/10/2022 a 22/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572056461 / ValdiMilSoN loPES MoNTEiro / 454.827.992-04
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar BUSca aTi-
Va E diáloGoS coM oS faMiliarES do PaciENTE QUE ESTá EM ViaS dE 

dESiNTErNaÇÃo do HoSPiTal GEral dE cUSTodia - HGP, BEM coMo 
arTicUlaÇÃo da rEdE dE SErViÇoS Para o cUidado do PaciENTE EM 
MEio aBErTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4571 de 12 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 16/10/2022 a 22/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194988 / BrENda lioMar dE fariaS cUEllar / 754.481.812-87
oBJETiVo: dar aPoio Na BUSca aTiVa E diáloGoS coM oS faMilia-
rES do PaciENTE QUE ESTá EM ViaS dE dESiNTErNaÇÃo do HoSPiTal 
GEral dE cUSTodia - HGP, BEM coMo arTicUlaÇÃo da rEdE dE SEr-
ViÇoS Para o cUidado do PaciENTE EM MEio aBErTo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4572 de 12 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: MaraBá
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57194007-1 / WaNdErSoN da coNcEiÇÃo SilVa / 818.066.982-34
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE MaraBá - 11º crS a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa 
da diViSÃo dE iMUNiZaÇÃo aNTÔNio rodriGUES SErrÃo.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4573 de 12 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: MaraBá
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231723 / aNToNio rodriGUES SErrÃo / 738.148.652-00
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES WaN-
dErSoN da coNcEiÇÃo SilVa a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo 
dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNi-
ToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE MaraBá 
- 11º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE oUTUBro.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4574 de 13 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 24/10/2022 a 28/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da SilVa filHo / 223.610.652-15
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da EaP,  Para o MUNicÍPio dE 
TUcUrUÍ, oNdE irÃo rEaliZar MoNiToraMENTo dE PaciENTES dE-
SiNTErNadoS do HoSPiTal GEral PENiTENciário, aSSiM coMo o 
METTiNG dE PolÍTicaS dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM TraNSTorNo 
MENTal EM coNfliTo coM a lEi, iNTiTUlado “dESiNSTiTUcioNali-
ZaÇÃo: PENSaNdo o TErriTÓrio coMo o lUGar dE cUidado”, No 
MUNicÍPio dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4575 de 13 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 24/10/2022 a 28/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190130/1 / KEllY criSTiNa oliVEira dE alBUQUErQUE  / 
293.936.202-53
57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo dE PaciENTE dESiNTErNado 
do HoSPiTal GEral PENiTENciário, aSSiM coMo METTiNG dE Po-
lÍTicaS dE SaÚdE Para aS PESSoaS coM TraNSTorNo MENTal EM 
coNfliTo coM a lEi - dESiNSTiTUcioNaliZaÇÃo: PENSaNdo o TEr-
riTÓrio coMo o lUGar dE cUidado, No MUNicÍPio dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4576 de 13 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 24/10/2022 a 28/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / roSiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo ÀS TÉcNicaS da EaP, QUE irÃo 
rEaliZar MoNiToraMENTo dE PaciENTE dESiNTErNado do HoSPiTal 
GEral PENiTENciário, aSSiM coMo METTiNG dE PolÍTicaS dE SaÚdE 
Para aS PESSoaS coM TraNSTorNo MENTal EM coNfliTo coM a lEi 
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- dESiNSTiTUcioNaliZaÇÃo: PENSaNdo o TErriTÓrio coMo o lUGar 
dE cUidado, No MUNicÍPio dE TUcUrUÍ/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4577 de 13 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: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 10/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiTora-
MENTo dE ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE 
aMoSTraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicio-
Nada dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS 
áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4578 de 13 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: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 10/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iMPlEMEN-
TaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE ProdUToS dE iNTErES-
SE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS E aNáliSE laBora-
Torial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE SaiS coM o iNTUiTo 
dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS iNdUSTrialiZadaS E 
coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4579 de 13 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: rEdENÇÃo
PErÍodo: dE 10/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE 
ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoS-
TraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNa-
da dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS 
áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4580 de 13 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: caMETá
PErÍodo: dE 13/10/2022 a 20/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
2057778-2 / arNaldo da SilVa faYal / 146.396.292-49
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES dE lEVaNTaMENTo ENToMolÓGico 
dE VETor da Malária, Para ProJETo dE MoNiToraMENTo dE rESiS-
TÊNcia dE aNÓfElES a iNSETicidaS, No MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4581 de 13 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: caMETá
PErÍodo: dE 13/10/2022 a 20/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0504878-SiaPE / GilBErTo GoMES BarBoSa / 120.767.752-34
oBJETiVo: rEaliZar aTiVidadES dE aValiaÇÃo doS iNdicadorES 
ENToMolÓGicoS da Malária No MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4582 de 13 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: PacaJá
PErÍodo: dE 10/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
54190130/1 / KEllY criSTiNa oliVEira dE alBUQUErQUE  / 
293.936.202-53
57197391 / SolaNGE SilVa SoUZa / 361.614.202-44
oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo dE TraTaMENTo do PaciENTE 
dESiNTErNado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), BEM coMo 
arTicUlaÇÃo coM oS SErViÇoS dE JUSTiÇa (dEfENSoria PÚBlica E 
Vara dE EXEcUÇÃo PENal), caPS, ESf E diáloGo coM oS faMiliarES 
do PaciENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4583 de 13 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: PacaJá

PErÍodo: dE 10/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5836166-16 / roSiNa BElicH PiNHEiro / 176.971.902-49
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo ÀS TÉcNicaS da EaP QUE irÃo 
rEaliZar MoNiToraMENTo dE TraTaMENTo do PaciENTE dESiNTEr-
Nado do HoSPiTal GEral PENiTENciário (HGP), BEM coMo arTicU-
laÇÃo coM oS SErViÇoS dE JUSTiÇa (dEfENSoria PÚBlica E Vara 
dE EXEcUÇÃo PENal), caPS, ESf E diáloGo coM oS faMiliarES do 
PaciENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4584 de 13 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: PacaJá
PErÍodo: dE 10/10/2022 a 14/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
272051051 / rUBENS da SilVa SaNToS / 354.382.402-30
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES da EaP QUE irÃo rEaliZar Mo-
NiToraMENTo dE TraTaMENTo do PaciENTE dESiNTErNado do HoS-
PiTal GEral PENiTENciário (HGP), BEM coMo arTicUlaÇÃo coM oS 
SErViÇoS dE JUSTiÇa (dEfENSoria PÚBlica E Vara dE EXEcUÇÃo PE-
Nal), caPS, ESf E diáloGo coM oS faMiliarES do PaciENTE.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4588 de 13 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: NoVo ProGrESSo
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 21/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiTora-
MENTo dE ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colE-
Ta dE aMoSTraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa 
adicioNada dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo 
dESTaS áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado 
do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4590 de 13 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: NoVo ProGrESSo
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 21/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55590265-1 / SÉrGio JUVENcio MarrUaZ lEiTE / 097.055.112-68
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iMPlEMEN-
TaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE ProdUToS dE iNTErES-
SE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS E aNáliSE laBora-
Torial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE SaiS coM o iNTUiTo 
dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS iNdUSTrialiZadaS E 
coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4591 de 13 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: NoVo ProGrESSo
PErÍodo: dE 17/10/2022 a 21/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5998851 / daVi Vilar dE SoUSa / 031.557.982-03
oBJETiVo: dar aPoio adMiNiSTraTiVo aoS SErVidorES QUE irÃo 
rEaliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE 
ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoS-
TraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNa-
da dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS 
áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4592 de 13 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 01/10/2022 a 15/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5761302 / laUro aNToNio coSTa PaNToJa / 634.874.542-20
oBJETiVo: rEaliZar aPoio adMiNiSTraTiVo E MoNiToria Na caPa-
ciTaÇÃo EM TEcNoloGia dE aPlicaÇÃo dE iNSETicidaS EM SaÚdE 
PÚBlica aoS aGENTES dE coNTrolE dE ENdEMiaS - acE’S.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4593 de 13 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 04/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
56382674 / MarcElo roBErTo alMEida dE JESUS / 453.672.132-00
oBJETiVo: rEaliZar o acoMPaNHaMENTo da ENTrEGa EM cadEia dE 
frio doS iMUNoBiolÓGicoS (VaciNaS, SoroS E iMUNoGloBUliNaS) 
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E iNSUMoS (SEriNGaS E coNEXoS) aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo da 
roTiNa MENSal, coNforME ProGraMado PEla diViSÃo dE iMUNiZa-
ÇÃo/SESPa E rEGUlaMENTaÇÃo PrEcoNiZada PElo ProGraMa Nacio-
Nal dE iMUNiZaÇÕES do MiNiSTÉrio da SaÚdE Na rEdE dE frio do 
MUNicÍPio dE caMETá - 13º crS a SEr coNdUZido PElo MoToriSTa 
do STraN iVaN SaNToS da SilVa.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4594 de 13 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 01/10/2022 a 15/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
503368 / MaX fErrEira dE MEdEiroS / 293.927.992-68
oBJETiVo: MiNiSTrar a caPaciTaÇÃo EM TEcNoloGia dE aPlicaÇÃo 
dE iNSETicidaS EM SaÚdE PÚBlica aoS aGENTES dE coNTrolE dE 
ENdEMiaS - acE’S.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4595 de 13 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 14 diárias e meia Valor: r$ 3.442,01
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SÃo fÉliX do XiNGÚ
PErÍodo: dE 01/10/2022 a 15/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571732761 / coriolaNo SilVa MoNTEiro JUNior / 332.247.732-00
oBJETiVo: rEaliZar dESlocaMENTo doS TÉcNicoS QUE rEaliZarÃo 
caPaciTaÇÃo EM TEcNoloGia dE aPlicaÇÃo dE iNSETicidaS EM SaÚ-
dE PÚBlica aoS aGENTES dE coNTrolE dE ENdEMiaS - acE’S.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4596 de 13 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 3 diárias e meia  Valor: r$ 830,83
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: caMETá
PErÍodo: dE 04/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
555891542 / iVaN SaNToS da SilVa / 184.088.502-53
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da diViSÃo dE iMUNiZaÇÕES MarcE-
lo roBErTo alMEida JESUS a fiM dE rEaliZar o acoMPaNHaMENTo 
dUraNTE a diSTriBUiÇÃo dE iMUNoBiolÓGicoS E iNSUMoS, MoNi-
ToraMENTo E aValiaÇÃo Na rEdE dE frio do MUNicÍPio dE caMETá 
- 13º crS Na ENTrEGa da roTiNa dE oUTUBro.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4597 de 13 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: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 24/10/2022 a 28/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57231686 / MaX liMa aMaral / 169.328.382-49
oBJETiVo: coNdUZir oS SErVidorES QUE irÃo rEaliZar iMPlEMEN-
TaÇÃo do ProGraMa dE MoNiToraMENTo dE ProdUToS dE iNTErES-
SE SaNiTário, aTraVÉS dE colETa dE aMoSTraS E aNáliSE laBora-
Torial dE áGUa MiNEral E áGUa adicioNada dE SaiS coM o iNTUiTo 
dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo dESTaS áGUaS iNdUSTrialiZadaS E 
coMErcialiZadaS No ESTado do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4598 de 13 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTaNa do araGUaia
PErÍodo: dE 11/10/2022 a 19/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541907551 / aMilcar alfrEdo corTES BriZUEla / 184.419.122-20
1044181 / rEGiNaldo rUBENS MESQUiTa dE PaUla / 072.387.542-15
oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo EM iNdÚSTriaS dE BENEficiaMEN-
To dE arroZ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4599 de 13 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: iTaiTUBa
PErÍodo: dE 24/10/2022 a 28/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
541951291 / MUrilo aNToNio PiNHEiro MarQUES / 448.594.812-91
5446791 / rUY aNToNio MacEdo NEri / 121.892.192-72
oBJETiVo: rEaliZar iMPlEMENTaÇÃo do ProGraMa dE MoNiTora-
MENTo dE ProdUToS dE iNTErESSE SaNiTário, aTraVÉS dE colE-
Ta dE aMoSTraS E aNáliSE laBoraTorial dE áGUa MiNEral E áGUa 
adicioNada dE SaiS coM o iNTUiTo dE SaBErMoS a rEal SiTUaÇÃo 
dESTaS áGUaS iNdUSTrialiZadaS E coMErcialiZadaS No ESTado 
do Pará.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 4600 de 13 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 8 diárias e meia  Valor: r$ 2.017,73
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: SaNTaNa do araGUaia

PErÍodo: dE 11/10/2022 a 19/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571943391 / JHoNaTaS KiTTSoN PirES da SilVa / 788.925.202-10
oBJETiVo: dar aPoio oPEracioNal aoS SErVidorES QUE irÃo rEa-
liZar fiScaliZaÇÃo EM iNdÚSTriaS dE BENEficiaMENTo dE arroZ.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 854350

.

.

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 arlENE lUcia carloTi-
No SaNToS GoNÇalVES, matrícula 57192585/1, o PEriodo dE GoZo 
dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 17.10.2022 a 15.11.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 03.10.2022 a 01.11.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 855839

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1.172 de 20 de seteMBro de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/1038076.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora ocilENE do Socorro SaNToS Sil-
Va, ocupante do cargo de Enfermeiro, id. funcional nº 54194081/1, lo tada 
na diretoria desenvolvimento e auditoria dos Serviços de Saúde, a contar 
de 15/08/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimen-
to de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 21/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 855547

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 721 de 21 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) EdilBErTo PErEira daS NEVES, 
cargo daTiloGrafo, Matrícula 96784-1, com lotação no (a) cS ProVi-
dÊNciaS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 12.11.1999 a 11.11.2002.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 855896
Portaria Nº. 719 de 21 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) aNToNia alVES NoGUEira ,  
cargo de  aUXiliar dE SaUdE, Matrícula 5157897-1, com lotação no (a) 
UBS PEdrEira/Vida aTiVa, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de li-
cença Prêmio, correspondente ao triênio 30.08.2011 a 29.08.2014.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.11.2022 a 01.12.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 855738
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Portaria Nº. 720 de 21 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) roSEMarY dE oliVEira GoMES, 
cargo aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 5166551-1, com lotação 
no (a) 1°crS, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 02.01.2018 a 01.012021.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.12.2022 a 30.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 855746
Portaria Nº. 722 de 21 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) fraNciSco da PaZ da SilVa PE-
rEira ,  cargo de  TEcNico dE laBoraTÓrio, Matrícula 5141834-1, com 
lotação no (a) cS GUaMa, mês de licença Prêmio, 02 (dois) mês de licen-
ça Prêmio, correspondente ao triênio 02.07.1193 a 01.07.1996.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.09.2022 a 30.10.2022, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 855938
Portaria Nº. 723 de 21 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) faBiola NaVarro cordEiro 
daMaScENo, cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 55585506-1, com 
lotação no (a) U. E aBriGo Joao PaUlo ii, goze de licença prêmio, 01 
(um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 19.05.2012 a 
18.05.2015.
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: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 855959
Portaria Nº. 724 de 21 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) MarlUci fraNÇa do ESPiriTo 
SaNTo, cargo aGENTE dE SaÚdE, Matrícula 5166462-1, com lotação no 
(a) caPS Grao Para, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença 
Prêmio, correspondente ao triênio 03.03.2018 a 02.03.2022.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 20.10.2022 a 19.11.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 856027
Portaria Nº. 725 de 21 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) MarcElo roBErTo BUlHoES do 
NaSciMENTo, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, Matrícula 54194799-1, 
com lotação no (a) UrE rEdUTo, goze de licença prêmio, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 12.12.2005 a 11.12.2008.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 21.11.2022 a 20.12.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 856053

.

.

errata
.

errata
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
Errata da Licença Prêmio PORTARIA Nº. 691 DE 15 DE SETEMBRO DE 
2022, publicada no diÁrio oFiciaL N° 35.117 de 16 de seteMBro 
de 2022, QUE, coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 
da lei nº. 5.810/

24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE MaZarE foNSEca cardoZa, cargo
TEcNico dE ENfErMaGEM, Matrícula 5892600-1, com lotação no (a) caPS
rENaScEr, goze de licença prêmio, 01 (um) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 22.08.2017 a 21.08.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 10.11.2022 a 09.12.2022 no total de 30 (trinta) dias
onde se lê coNcEdEr,
Leia-se dETErMiNar.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 21.09.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 856100

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 1098 de diÁrias de 21 /09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : realizar monitoramento das ações  de vigilância sanitária refe-
rente as comissões de controle de infecção hospitalar
origem: castanhal –Pará
destino: Maracanã -Pa | Período: 26,27,28/09/2022
Servidores: antonio ozemir fialho Silva cargo; med. Veterinario cPf- 
448.843.382.00 mat. 57194899/1
amarildo cruz de oliveira cargo; fiscal Sanitário cPf- 152.491.072.49 
mat. 106828/1
Henrique ferreira da Silva Junior cargo: Enfermeiro cPf- 594.309.072.04 
mat. 5903315
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1099, 1100 de diÁrias de 21/09/2022
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 monitoramento das ações  de 
vigilância sanitária referente as comissões de controle de infecção hospitalar
origem: castanhal- Pa
destino: Maracanã – Pa. Período: 26,27,28 /09/2022
Servidor: cícero alves fErrEira cargo: Motorista cPf- 108.102.502.68 
mat. 0478954 Periodo: 26/09/2022
Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf- 218.055.632.20 
mat. 0503399 Periodo: 27 e 28/09/2022
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855689
Portaria Nº 1096 de diÁrias de 21 /09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : resolver assuntos administrativos junto a direção do 3º crS/
SESPa, referente aos pacientes internos e abrigados desta Unidade de Saúde.
origem: igarapé –açú ( colônia do Prata) –Pará
 destino: castanhal -Pa | Período: 28/09/2022
Servidor:  lúcia Eline Pontes coelho cargo comissionado cPf- 
634.145.702.20 mat. 5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1097 de diÁrias de 21/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : : resolver assuntos administrativos junto a direção do 3º crS/
SESPa, referente aos pacientes internos e abrigados desta Unidade de Saúde.
origem: igarapé- açú (colônia do Prata)- Pa
destino: castanhal – Pa. Período: 30 /09/2022
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho cargo comissionado cPf- 
634.145.702.20 mat. 5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855564
Portaria Nº 1094 de diÁrias de 21 /09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : resolver assuntos administrativos junto a direção do 3º crS/SES-
Pa, referente aos pacientes internos e abrigados desta Unidade de Saúde.
origem: igarapé –açú ( colônia do Prata) –Pará
 destino: castanhal -Pa | Período: 21/09/2022
Servidor:  lúcia Eline Pontes coelho cargo comissionado cPf- 
634.145.702.20 mat. 5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho
Portaria Nº 1095 de diÁrias de 21/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo : : resolver assuntos administrativos junto a direção do 3º crS/
SESPa, referente aos pacientes internos e abrigados desta Unidade de Saúde.
origem: igarapé- açú (colônia do Prata)- Pa
destino: castanhal – Pa. Período: 26 /09/2022
Servidor: lúcia Eline Pontes coelho cargo comissionado cPf- 
634.145.702.20 mat. 5964008/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho

Protocolo: 855558



diário oficial Nº 35.124   37Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
PUBLicaÇÃo do diÁrio oFiciaL do dia 20/09/2022
doe: 35.121
PorTariaS dE diáriaS: Nº 1066 da SErVidor: JoÃo ricardo da rocHa 
rodriGUES  cPf- 689.018.952.34 MaT. 57205648/1 carGo: MoToriSTa
dESTiNo: SÃo fraNciSco do Pará
ordENador: Mário MoraES cHErMoNT filHo

Protocolo: 855630

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata – sUPriMeNto de FUNdo
PORTARIA N° 403 de 15 de Agosto de 2022 – SUPRIMENTO DE FUNDO
NoME: cÂNdido aMir GaMa BraGaNÇa - MaTrÍcUla: 5246529/1
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: ValorES
r$ 200,00
Leia-se: ValorES
r$ 280,00
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 855652

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 405 de 21 de seteMBro de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
rafaEl alEiXo coElHo dE oliVEira  -  ENGENHEiro aMBiENTal  – 
Mat.5919286/3
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908881  0103000000  339033 180,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para os municípios de cachoeira do arari e Soure.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.
Portaria: 406 dE 21 dE SETEMBro dE 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
fraNciaNE TriNdadE dE corrEa SErra -  ENfErMEira  –  
Mat.5955649/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 120,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de Muaná.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 855739

.

.

diÁria
.

Portaria N° 407 de 21 de setembro de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 26/09/2022 a 30/09/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1 / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra / 688.098.082-15
oBJETiVo: desenvolver Monitoramento das ações de controle do agravo 
de Hanseníase.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 855743

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 365/2022
Breves (Pa), 20 de setembro de 2022.
a diretora do 8° centro regional de Saúde/SESPa, conforme atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Nº. 285/2021-ccG de 17 de fevereiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.495 de 18 de fevereiro 
de 2021.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei n°- 5.810/94, ao servidor 
aBraÃo corrEa PaNToJa, cargo: TÉcNico EM laBoraTÓrio, matrícu-

la: 98744-1, lotado no 8° centro regionai de Saúde, 02 (dois) meses de 
licença prêmio, correspondente ao triênio de 13/08/2016 a 12/08/2019.
aUToriZar, que o servidor goze 60 (sessenta) dias de licença prêmio, no 
período de 01/11 a 30/12/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aNa ÂNGEla fialHo fÉliX
diretora do 8º crS/BrEVES
Portaria nº. 285/2021-ccG

Protocolo: 855576

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 23 de 21 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 / 1047401. rESolVE:EXclUir o servidor carlos 
antônio cardoso alves; cPf: 147.780.762-49 Matrícula: 1100685; cargo: 
Guarda de Endemias, da PorTaria N° 271 de 18 de agosto de 2022, 
da publicação no Diário Oficial Nº 35.088 de 24 DE Agosto DE 2022, 
protocolo n°: 843549, referente à concessão de diárias para o município 
de Jacareacanga/ Pa–Brasil no Período: 12/09/2022 a 29/09/2022 / N° 
de diária: 17,5(dezessete 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: 855925

.

.

errata
.

errata de diÁria.
Portaria Nº59 de 15 de Março de 2022. Publicado no Diário Oficial n° 
Nº 34.901de 22 de Março de 2022. Protocolo: 774365 e Errata publicada 
no Diário Oficial Nº 35.071 de 08 de Agosto de 2022. Protocolo: 836756
Servidores:
João Pereira Monteiro.
anselmo da Silva dias
onde se lê.
Período: 29/08/2022 a 05/09/2022/ N° de diárias: 7,5 (sete diárias e meia)
Leia-se.
Período: 29/08/2022 a 04/09/2022/ N° de diárias: 6,5 (seis 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: 855591

.

.

diÁria
.

Portaria Nº324 de 19 de setembro de 2022. fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar supervisão 
direta e assessoramento técnico nas atividades do Programa da Toxoplas-
mose, orientações sobre as normas que se refere a Nota Técnica e infor-
mativa de Nº 14/2020 –coSMU/cGciVi/daPES/SaPS/MS.origem: Santa-
rém/Pa-Brasil destino: Monte alegre/Pa – Brasil.Período: 17/10/2022 a 
21/10/2022 / N° de diária:4,5 (quatro diárias e meia.) servidores:fran-
cisco José de Macêdo Gama cPf: 436.860.792-91.Matrícula: 5897269.
cargo: agente administrativo.iana Socorro Benzaquem Guilherme.cPf: 
753.090.092-72..Matrícula: 73504308/1.cargo: Técnico Enfermagem.or-
denador: aline Nair liberal c

Protocolo: 856120
diÁrias

Portaria Nº 322 de 14 de setembro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: realizar capacitação, monitoramento é implantação do fluxo-
grama de atendimento no sistema raaS, para a realização dos registros 
de dados dos cPS/raaS.
origem: Santarém/Pa- Brasil
destino: almeirim/Pa – Brasil.
Período: 17/10/2022 a 21/10/2022 / N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
fabrício Vasconcelos Barbosa
cPf: 830.282.932-34
Mat.: 57194315/1
cargo: agente administrativo
Jacira da conceição de aguiar rego
cPf: 403.387.622-72
Mat.: 57196782/1
cargo: Enfermeiro
cristiane andréa oliveira da Silva Mesquita
cPf: 496.045.542-04
Matrícula: 57191719/2
cargo: Técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 855636
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diÁrias
Portaria Nº 323 de 09 de setembro de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: e Realizar Levantamento Entomológico para a quantificação da 
dispersão dos vetores das leishmanioses, e desta forma, atender às orien-
tações do Ministério da Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destinos: Belterra/ Pa -Brasil
Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
Gleydson de Barros coelho
cPf: 685.117.602-53
Matrícula: 572075481
cargo: agente de controle de Endemias
francisco ribeiro Pinto
cPf: 149.086.542-04
Matrícula: 0505612
cargo: agente de Saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 855709

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria Nº 239 de 09 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo : conduzindo servidores do Patrimônio, que irá realizar levanta-
mento de Bens do Estado enviado aos municípios, objetivando atualização 
no Sistema Sispat Web.
 MUNiciPio: MaraBá/Palestina e Brejo Grande do araguaia
 PEriodo: 19 a 23/09/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa

JoSÉ SaraiVa aMado Motorista 503577

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 855819
Portaria Nº 238 de 09 de setembro de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: realizar levantamento de Bens do Estado enviado aos municí-
pios, objetivando atualização no Sistema Sispat Web.
MUNiciPio: MaraBá/Palestina e Brejo Grande do araguaia
PEriodo: 19 a 23/09/2022
(4/5 Quatro diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa

lUZiENE alVES do NaSciMENTo Chefia Administrativo 54192924/1

raiMUNda rocHa fErrEira agente de artes Pratica 54192850/1

JoGiNETE GoMES dE SoUZa agente de Portaria 54192839/1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 855813
Portaria Nº 197 de 27 de julho de 2022
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
 objetivo: realizar Monitoramento das ações do Programa de Vigilância 
das Populações Exposta a Agrotóxicos-VSPEA e notificações de Intoxicação 
Exógena por agrotóxicos, em conjunto com Nível central.
MUNiciPio: MaraBá/ São Geraldo do araguaia, Piçarra Parauapebas e 
rondon.
PEriodo: 08 a 13/08/2022
(5/5 cinco diárias e meias)

serVidor carGo/FUNÇÃo MatricULa

aNa raQUEl SaNToS MiraNda Enfermeira 54191375-1

ordenadora de despesa
11º. crS – Marabá

Protocolo: 855674

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁria
Publicado no DOE: 35.090 de 25/08/2022-Pag.30
Número de Protocolo: 843827
onde se lê:
Portaria Nº 267 de 12 de Julho de 2022
Nome: José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administrativo) matrícula – 
57232496-1; Elielson Junior Mota corrêa (coord. de compras), matrícula – 
5913127-1; denilson Silva cordeiro (coord. do almoxarifado) matricula – 
1086775; antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo e financeiro),
Leia-se:
Portaria Nº 267 de 12 de Julho de 2022
Nome: Elielson Junior Mota corrêa (coord. de compras), matrícula – 
5913127-1; Manoel Santana dos Santos Gomes (apoio administrativo), 
matricula – 5127726-1; antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo 
e financeiro),
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
13º centro regional de Saúde
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor regional

Protocolo: 855653

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 305 de 11 de Agosto de 2022
Nome: antônia denize cardoso damasceno (ouvidora do SUS), matrícula 
– 57190531-1;
Objetivo: Realizar Oficina de Qualificação dos Pontos Focais/Pontos de Res-
postas (novo sistema ouvidorSUS) nos municípios adstritos ao 13ºcrS. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará, no período de 15 a 18/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 306 de 11 de Agosto de 2022
Nome: carlena Souza Pelais (Psicóloga), matrícula-5959506, Maria do Es-
pírito Santo corrêa dos Prazeres (farmacêutica) matrícula – 5959503-1;
objetivo: “monitoramento, suporte Técnico no caPS de Mocajuba relacio-
nado a atenção Psicossocial. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 15 
a 18/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 307 de 11 de Agosto de 2022
Nome: Valéria de Paula Maciel Pantoja (Enfermeira), matrícula – 57191022-1;
objetivo: “realizar Planejamento para aumento da cobertura vacinal no 
município”. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para Baião e Mocajuba, no período de 15 a 
19/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 308 de 11 de Agosto de 2022
Nome: andressa alencar dos Santos de assis (Enfermeira), matrícula 
–5966198-1;
objetivo: Monitorar as equipes de ESf/EacS cadastradas e ativas nas UBS 
com repasse financeiro inválido. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 
16 a 20/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 309 de 11 de Agosto de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014; Manoel otávio ribeiro Baia (Motorista), 
matricula – 0505208;
objetivo: realizar monitoramento de tuberculose junto a coordenação de 
vigilância em saúde, no âmbito da atenção Básica, laboratórios e Hospital. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Baião, no período de 16 a 19/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 310 de 11 de Agosto de 2022
Nome: ilana Monique do Socorro de Moraes carvalho (agente adminis-
trativo), matrícula – 5913132-1; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de 
informática), matrícula –5116635-1;
objetivo: Monitorar e avaliar o desempenho dos serviços de saúde especia-
lizados na rede de atenção à saúde do município. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará, no período de 17 a 19/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 311 de 11 de Agosto de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícu-
la – 5910030-2; José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 
5108411-2; Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias), 
matrícula – 57207637-1;
objetivo: realizar supervisão e atualização de insumos no SiES. 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru, no período de 17 a 19/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
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PORTARIA Nº 312 de 11 de Agosto de 2022
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; Manoel Santana dos Santos Gomes (apoio administrativo), 
matricula – 5127726-1; José Mauricio Vanzeler Pompeu; (ag. administra-
tivo) matrícula – 57232496-1;
objetivo: Vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento de 
passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Limoeiro do Ajuru/
Belém/limoeiro do ajuru e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto 
para o serviço de fornecimento de passagem fluvial para o PTFD. 3,5 (três 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru no período de 17 a 20/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 313 de 11 de Agosto de 2022
Nome: derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), matricula–5959514;
objetivo: realizar supervisão e monitoramento das atividades de doença 
de chagas realizado pela SMS. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba, no período de 
22 a 24/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 314 de 11 de Agosto de 2022
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. do Núcleo de Planejamento-
Titular), matrícula – 5913119-1; Elisabeth freitas Gonçalves (coord. do 
Núcleo de Planejamento-Suplente), matricula – 5115272-1;
objetivo: realizar treinamento e monitoramento do sistema diGiSUS-Mó-
dulo Planejamento para os novos conselheiros em apoio ao conselho Mu-
nicipal de Saúde e orientações pertinentes ao Planejamento regional inte-
grado-Pri. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 22 a 24/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 315 de 16 de Agosto de 2022
Nome: Vicente filho assunção da cruz (Técnico em ouvidoria), 
matricula – 57233230-1;
Objetivo: Realizar Oficina de Qualificação dos Pontos Focais/Pontos Res-
postas (novo sistema ouvidorSUS) nos municípios adstritos ao 13ºcrS. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para Mocajuba, no período de 22 a 24/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 316 de 16 de Agosto de 2022
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da atenção 
Básica) matrícula 5108420-014;
objetivo: realizar monitoramento de tuberculose junto a coordenação de 
vigilância em saúde, no âmbito da atenção Básica, laboratórios e Hospital. 
3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de 
cametá para oeiras do Pará, no período de 22 a 25/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
Portaria Nº 317 de 16 de Agosto de 2022
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula –5265983-
2; Helius cezar Tocantins de Souza (diretor regional), matricula – 5225949-5; 
José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 5108411-2;
objetivo: realizar ação de monitoramento, avaliação e fortalecimento da 
gestão em ViSa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamen-
to do município de cametá para Baião, no período de 22 a 25/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 318 de 16 de Agosto de 2022
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias) 
matrícula – 57207637-1; 
objetivo: realizar supervisão e atualização de insumos no SiES. 4,5 (qua-
tro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de ca-
metá para Baião e Mocajuba, no período de 22 a 26/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas
PORTARIA Nº 319 de 16 de Agosto de 2022
Nome: aurilene Gaia Barroso (chefe da divisão de Endemias), matrícula – 
5910030-2; Sidney alfredo Gonzaga albuquerque (Microscopista revisor), 
matrícula – 0500997;
Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de Endemias), matrícula – 
57206619-1;
objetivo: realizar supervisão e avaliação dos laboratórios de diagnóstico 
de Malária e doença de chagas, com ênfase nas atividades de microscopia, 
nas localidades das ilhas.  5,5 (cinco e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período de 
22 a 27/08/2022.
Helius cezar Tocantins de Souza / ordenador de despesas

Protocolo: 856192

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

errata
.

errata
No Extrato Publicado no Doe n° 35.122 de 21 de setembro de 
2022, que trata da PORTARIA N° 730/2022 – GAB/DG/HOL de 
19/09/2022, referente a licença Nojo da servidora iNEZ PiNTo doS 
SaNToS, matrícula n° 5436958/1.

oNde se LÊ:
coNSidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/1042323 de 17/08/2022.
Leia se:
coNSidEraNdo os termos contidos nos processos nº 2022/1026227 de 12/08/2022.

Protocolo: 855596

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 133/2021-HoL
data assinatura: 22/09/2022
Processo nº: 2022/381073
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 23/09/2022 a 22/09/2023
Valor Total do aditivo: de totalizando r$525.060,12 (quinhentos e vinte e 
cinco mil sessenta reais e doze centavos)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado: VariaN MEdical SYSTEMS BraSil lTda
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 842733

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°143/2022 – HOL
SrP Nº088/2022
objeto: aQUiSiÇÃo de MaTEriaiS Para a rEaliZaÇÃo dE TraTaMENTo 
dE carciNoMaToSE PEriToNEal NÃo rESPoNSiVa a QUiMioTEraPia 
ENdoVENoSa
data: 04/10/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 21 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 855663

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 050/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 19/09/2022
Empresas contratadas: J. M. dE SoUSa JUNior ME
Valor Total: r$ 3.900,60 (três mil e novecentos reais e sessenta centavos)
objeto: aquisição de cintas ergonômicas abdominais.
fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei federal n. 8.666/93
Processo nº 2022/676867
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0269 - ElEMENTo dE 
dESP: 339030.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 855933
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 051/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 19/09/2022
Empresas contratadas: PoNTES HoSPiTalar lTda – Valor de r$ 48.400,00 
(quarenta e oito mil e quatrocentos reais)
f cardoSo & cia lTda – Valor de r$ 554.400,00 (quinhentos e cinquenta 
e quatro mil e quatrocentos reais)
Valor Total: r$ 602.800,00 (seiscentos e dois mil e oitocentos reais)
objeto: aquisição de equipamentos hospitalares para equipar o cTi (carros 
macas e camas).
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei federal n. 8.666/93
Processo nº 2022/953501
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8289 foNTE: 0103/0269/0301/0330 
- ElEMENTo dE dESP: 449052.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 855952

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 050/2022-HoL

a diretora Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 050/2022, em 
favor da empresa J. M. dE SoUSa JUNior ME.
objeto: aquisição de cintas ergonômicas abdominais.
Processo nº 2022/676867
Valor Total: r$ 3.900,60 (três mil e novecentos reais e sessenta centavos)
com fundamento no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 855934
terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 

de LicitaÇÃo Nº 051/2022-HoL
a diretora Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 050/2022, em 
favor das empresas PoNTES HoSPiTalar lTda e f cardoSo & cia lTda.
objeto: aquisição de equipamentos hospitalares para equipar o cTi (carros 
macas e camas).
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Processo nº 2022/953501
Valor Total: r$ 602.800,00 (seiscentos e dois mil e oitocentos reais)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenador responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 855953

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 737/2022 - GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUaS aTri-
BUiÇÕES lEGaiS.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1062041 de 20/08/2022.
rESolVE:
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS, em nome de SUZaNa KETH PaiVa 
aNdradE, matricula funcional nº 57197110/1, auxiliar operacional, lotada 
na divisão de diagnostico Por imagem - ddi, nos seguintes elementos de 
despesas:
33.90.30 – Material de consumo: r$7.000,00
33.90.39 – Pessoa Jurídica: r$1.00,00
Para fazer face às despesas com material de consumo desta instituição;
o prazo de utilização dos Suprimentos de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período sujeitando-se a tomada de constas se não o fizer no 
prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 20.09.2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855932

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 740/2022 – 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 gozo de férias no período 05/09 a 16/09/2022 referentes ao 
período aquisitivo de 01/04/2022 a 30/04/2022 a servidora rafaEla criSTiNa 
fErNaNdES PaNToJa, assistente administrativo, matrícula nº 5903997/2, Se-
cretaria responsável pela assessoria das comissões obrigatórias.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/1054121 de 
18/08/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora THaiS SaSSiM rodriGUES corrEa, assistente 
administrativo, matrícula nº 5908770/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo Hol, para responder pela assessoria das comissões obrigatórias, em 
razão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 20 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855812
Portaria Nº 738/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirEToria GEral do HoSPiTal oPHir loYola, No USo dE SUaS 
aTriBUiÇÕES lEGaiS.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo no 2022/1153613 de 08/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr SUPriMENTo dE fUNdoS, em nome de BrUNo cordEiro 
GaBY, matrícula funcional nº 57229931/1, Técnico em administração e fi-
nanças (administração) lotado na divisão de Serviço Gerais, nos seguintes 
elementos de despesas: 33.90.30 no valor de r$ 7.000,00 (sete mil reais) 
e 33.90.39 no valor de r$ 1.000,00 (Um mil reais) para fazer face às des-
pesas com material de consumo desta instituição;
o prazo de utilização do Suprimento de fundos será de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de emissão da ordem Bancária. o prazo de encaminha-
mento para prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período 
sujeitando-se a tomada de constas se não o fizer no prazo determinado.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Gabinete da diretoria Geral do Hospital ophir loyola, 19/09/2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855798
Portaria Nº 739/2022 - 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 a nova redação do art. 116 da lei Estadual nº 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1034053 de 15/08/2022.
coNSidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais do servi-
dor JoSE EdMilSoN aMaral dE SoUZa, Técnico de Enfermagem, matricula 
n° 57192297/3, lotada no centro de Suporte de Enfermagem (divisão de 
Material e Esterilização) referente ao 1º triênio (16/11/2011 a 15/11/2014).
rESolVE:
coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias, o servidor JoSE EdMilSoN 
aMaral dE SoUZa, Técnico de Enfermagem, matricula n° 57192297/3, 
pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser gozada no perí-
odo de 01/11/2022 a 30/11/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 19 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 855805

Portaria Nº 743/2022 - 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 o casamento da servidora, que se deu na data de 09 de 
setembro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei 
no. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora claU-
dia WalEria araUJo fErrEira rodriGUES, matricula nº 5833990/1, 
ocupante do cargo assistente Social, lotada no divisão de Serviço Social 
(Unidade de atendimento imediato – Uai), a contar de 09/09/2022 a 
16/09/2022, conforme certidão de casamento nº 068536 01 55 2022 2 
00197 019 0077601 96, no processo n° 2022/1186721 de 14/09/2022.
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: 856117
Portaria Nº 742/2022 - 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 o casamento da servidora, que se deu na data de 02 de 
setembro de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei 
no. 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora raPHaEllY 
TaYara da SilVa diaS ViaNa, matrícula nº 55208812/1, ocupante do 
cargo assistente administrativo, lotada no Núcleo interno de regulação 
- N.i.r, a contar de 02/09/2022 a 09/09/2022., conforme certidão de ca-
samento nº 065656 01 55 2022 2 00063 180 0018780 17, no processo n° 
2022/1151797 de 06/09/2022.
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: 856127
Portaria Nº 741/2022 – 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 2022/1067765 de 
22/08/2022.
rESolVE:
i - autorizar o afastamento da servidora raiMUNda doS SaNToS rocHa, 
ocupante do cargo de agente administrativo, matrícula nº 57197243/1, 
a contar de 22/08/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de aNToNio carloS SarMENTo SiQUEira (Pai) sem prejuízo 
de sua remuneração.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 22/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola,
Em, 02 de setembro 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 856139
Portaria N° 735/2022 - 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 da PorTaria Nº 777/2022 - SESPa de 
12/09/2022, Publicado no doE n° 35.113, de 13 de setembro de 2022 e 
Processo n° 2022/ 562606.
rESolVE:
loTar a partir de 13/09/2022, o PaUlo EGildo PriMaVEra PiNTo, cargo 
Técnico de Enfermagem, matrícula 5900919/1, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo da Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa, no centro 
de Suporte de Enfermagem (divisão de Bloco cirúrgico) deste Hospital.
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: 855550
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria n.º 904/2022 – NPas/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei n.º 5.810/94, que impõe à au-
toridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, o dever de apu-
ração do fato, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Processo n.º 2019/405454 e seus anexos, 
que trata de suposto caso de abandono de cargo e procedimento desidioso, 
infrações capituladas no art. 190, incisos ii e XiX, da lei n.º 5.810/94, e 
praticada, em tese, pelo servidor f. S. B., Matrícula nº 54189390/1, agente 
de artes Práticas.
rESolVE:
i - determinar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar, para apurar os fatos constantes do Processo n.º 2019/405454 e seus 
anexos, que trata de suposto caso de abandono de cargo e procedimento 
desidioso, infrações capituladas no art. 190, incisos ii e XiX, da lei n.º 
5.810/94;
ii - designar para compor a comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar os servidores, PaTrÍcia SUElY caValcaNTE NoNaTo, assisten-
te administrativo, Matrícula n.° 57193112/1; cilÉa Maria doS SaNToS 
oZEla, Nutricionista, Matrícula n.º 5171059/2, roSiaNE da SilVa GoN-
ÇalVES, assistente administrativo, Matrícula n.º 57194256/1, para, sob a 
presidência da primeira, dar seguimento ao item precedente;
iii - deliberar que os membros da comissão poderão reportar-se direta-
mente às unidades e diretorias desta fundação, em diligências necessárias 
às atividades de investigação e esclarecimento;
iV - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a partir da data da 
publicação deste instrumento, para apresentação do relatório conclusivo, 
com possibilidade de prorrogação, mediante justificativa.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 20 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 855850

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 889/2022 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1129482;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de adriaNa SoarES MorEira, Enfermeiro, 
Matricula Nº 5930546/4, concedida de 17/10/2022 a 31/10/2022, 
conforme PorTaria Nº 855/2022-GaPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº 
35.114, para o período de 02/01/2023 a 16/01/2023.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 901/2022 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1159476;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de carloS alBErTo PaiVa rEGo, Médico, 
Matricula Nº 5762294/2, concedida de 17/10/2022 a 31/10/2022, 
conforme PorTaria Nº 855/2022-GaPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº 
35.114, para o período de 16/11/2022 a 30/11/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 20 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP
Portaria Nº 893/2022 – caPe/GaB/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 30/04/2019, publicado no doE n° 33.864, de 02/05/2019,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1199775;
r E S o l V E:
alTErar o período de férias de claUdiNE SarMaNHo fErrEira, assessor, 
Matricula Nº 5859336/4, concedida de 03/10/2022 a 17/10/2022, 
conforme PorTaria Nº 855/2022-GaPE/GP/fScMP, publicada no doE Nº 
35.114, para o período de 01/11/2022 a 15/11/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pa, 20 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 856011

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 888/2022-GaPe/GP/FscMP
o  P r E S i d E N T E  d a  f U N d a Ç Ã o  c a S a  d E  M i S E r i c Ó r -
dia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019;
considerando o processo nº 2022/1201872
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo o período de férias de ZHoraYa dE JESUS alMEi-
da, cargo Técnico de laboratório, Matricula Nº 5594065/2, concedida de 
02/09/2022 a 01/10/2022, conforme Portaria Nº. 773/2022- caPE/GP/
fScMP, publicada no doE Nº. 35.074 de 10/08/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - Pa, 19 de setembro de 2022
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 855963

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01722
Valor: r$4.798,50
data: 16/09/2022
objeto: MaTErial PErMaNENTE – PallET, Parecer nº308/2022/NPrf/fScMP
PaE 2022/992453 - coTaÇÃo ElETrÔNica
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0669000000; Elemento de despesa: 44905200
coNTraTada: i G doS SaNToS dE oliVEira EirEli, cNPJ/Mf: 
27.363.204/0001-43
ENdErEÇo: TV loMaS ValENTiNaS nº 2625, Sala 308, Bairro: Marco 
, cEP: 66.093-677, TElEfoNE: (91) 3072-5775
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 856059

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 067/2022-HeMoPa
Processo eLetroNico Nº 2022/1043879
 a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por GrUPo ÚNico, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de ENVEloPES TiMBradoS para operíodo de 12 (doze) meses
Edital disponível em: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.
br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 04/10/2022
Hora da aBErTUra: 09 Horas. (Horário de Brasília)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho:  1030215078289000
fonte de recurso: : 0101000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 855752

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1041/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/1219808  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 855898
Nº da portaria: 1049/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1219686 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 855901
Nº da portaria: 1050/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES  5630878
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Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1219782 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 855904

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

errata
.

errata  da Portaria N°496, de 15 de seteMBro de 2022
No doe Nº 35122 de  21 / 09 /2022, QUe PUBLicoU o NÚMero 
da PUBLicaÇÃo Nº 855239
oNde se LÊ:
• CONTRATO Nº 251/2022- PILYMEDH EIRELI
Leia-se
• CONTRATO Nº 251/2022- POLYMEDH EIRELI
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 855879
errata
Na Publicação da Ratificação nº 88/2022, no DOE nº 35.096 de 
30/08/2022, que publicou o número da publicação nº 845862  .
oNde se LÊ:
Valor r$ 2.200,00 (doiS Mil E dUZENToS rEaiS)
Leia-se:
Valor r$ 4.400,00 (QUaTro Mil E QUaTrocENToS rEaiS)
contratado
NoME: ESc rEGo coMErcio dE MaTEriaiS HoSPiTalarES – EirEli
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 855945

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 404 de 14 de seteMBro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaNTa MÔNica EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
Maria TaVarES crUZ – MaT. 5088402-1, aGENTE dE SaÚdE
Nº 1.5 diária
PErÍodo: dE 10 À 11/09/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 855555

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

errata
.

doe nº 35.121, de 20.07.2022
onde se lê:
lUaNa KEllY loiola NoroNHa
diretora do Hospital regional de Salinópolis
Leia-se:
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
diretora do Hospital regional de Salinópolis

Protocolo: 855560

secretaria de estado
de traNsPortes

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo
coNtrato N°: 82/2021
ProcESSo N°: 2021/346265 aNEXo: 2022/1036776
JUSTificaTiVa: o termo aditivo de prorrogação de prazo, decorre da soli-
citação feita pela Empresa contratada, Manifestação Jurídica e Manifesta-
ção da dirTEc, com fundamento no art. 57, §1º, inciso ii da lei federal nº. 
8.666/93, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes.

iNic. dE ViG.: 26/09/2022 TÉrM.ViG.: 24/11/2022
PraZo: 60 (sessenta) dias.
daTa da aSSiNaTUra: 20/09/2022.
coNTraTada: coPEM coNST. ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS S/a.
cNPJ: 04.970.687/0001-49.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 855973
eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato Nº: 049/2021
ProcESSo Nº 2020/428793 aNEXo: 2022/1144205
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao contrato nº. 
049/2021, decorre da solicitação feita pela dirTEc, por meio do ofício n° 
133/2022 e anuência da Empresa contratada, motivado pelo interesse na 
continuação da prestação de serviços, devidamente acolhida e autorizada 
pela autoridade Superior e Setor Técnico, com fundamento no art. 57, ii 
da lei nº 8.666/93.
PraZo: 12 (doze) meses.
iNic. ViG.: 28/09/2022 TErM. ViG.: 28/09/2023
Valor GloBal: r$ 24.759.078,44 (vinte e quatro milhões, setecentos e 
cinquenta e nove mil, setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da despesa: 449051; fonte de re-
curso: 0124000000 e origem do recurso: Tesouro; Pi: 106cMr2NrcM.
daTa da aSSiNaTUra: 19/09/2022.
coNTraTada: coNSTrUaMEc – coNSTrUo aGricUlTUra MEcaNiZada S/a.
cNPJ: 22.983.316/0001-83.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 855957

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Na publicação n° 853953 referente a PORTARIA Nº 185/2022-GP, 
publicada no doe nº 35.119 de 19/09/2022
onde se lê: Maracanã
Leia-se: São João da Ponta

Protocolo: 855548
Na publicação n° 855481 referente a PORTARIA Nº 187/2022-GP, 
publicada no doe nº 35.122 de 21/09/2022
onde se lê: Exonerar a pedido o Sr. PaBlo JolY coSTa do ValE BEZErra
Leia-se: Exonerar o Sr. PaBlo JolY coSTa do ValE BEZErra

Protocolo: 855549

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 190/2022-GP de 21 de aGosto 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 Governamental 
publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de julho de 2022.
r E S o l V E:
i- conceder em nome da servidora aNNa JUlia SoUSa dE PiNa, Matrícula: 
5416973, cPf: 430.798.812-49 e ocupante do cargo de GErENTE, Suprimen-
to de fundos no valor de r$ 1.820,00 (Mil oiTocENToS E ViNTE rEaiS), em 
virtude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.784.1486.7576 - 339033 – 0101- r$ 1.820,00 – Passagens e despesas 
com locomoção.
iii- Prazo para aplicação: Quinze (15) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 21 de setembro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 856165

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 189/2022-GP de 21 de aGosto 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 Governamen-
tal publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de julho de 2022.
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para afuá, chaves e anajás nos dias 26/09/2022 a 30/09/2022 a serviço 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
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serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias

Zilmar Batista Paiva Junior assessor 5946513 005.637.563-81 4.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 21 de setembro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 856159
Portaria Nº 188/2022-GP de 21 de aGosto 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 Governamental 
publicado no Diário Oficial do Estado n° 35053 de 21 de julho de 2022.
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para afuá, chaves e anajás nos dias 26/09/2022 a 30/09/2022 a serviço 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias

anna Julia Sousa de Pina Gerente 5416973 430.798.812-49 4.1/2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 21 de setembro de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor Presidente em Exercício

Protocolo: 856157

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 307 de 20 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o Processo 2022/1209198;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora EliNa roSa dE aSSiS rodriGUES, matrícula nº 
22071/ 1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para responder 
pelo cargo de Gerente, no período de 01/10/2022 a 30/10/2022, em virtu-
de da titular, NEUZa Maria frEiTaS TaVarES, matrícula nº 5281172/ 5, 
ter sido designada a responder pela  coordenadoria financeira e contábil, 
em virtude da titular estar em gozo de licença Premio
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 855899
Portaria Nº 306 de 20 de seteMBro de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUario E da 
PESca, iNTEriNo no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo 
Decreto Governamental de 04 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial 
n° 34.920 de 04 de abril de 2022;
considerando o processo nº 2022/1209198;
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora NEUZa Maria frEiTaS TaVarES, matrícula nº 
5281172/ 5, ocupante do cargo de Gerente, para responder pela coorde-
nadoria financeira e contábil, no período de 01/10/2022 a 30/10/2022, 
em virtude da titular, Márcia liMa coSTa, matrícula nº 57212640/1, es-
tar em gozo de licença Prêmio.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 855893

.

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 120/2022-sedaP
Publicado no doe Nº 35.009 em 15/06/2022, Protocolo: 814494.
coNTraTada: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca/SEdaP
coNTraTaNTE: YaNMar SoUTH aMÉrica iNdÚSTria dE MáQUiNaS 
lTda cNPJ/Mf sob o nº 08.263.434/0001-96

onde se lê:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

02

trator agricola 0km plataformado, ano de 
fabricação a partir de 2022 ou superior, 
com potencia de apartir de 75 cv, motor 
turbinado e mecanico ou eletronico que 

atenda as normas de emissões de poluentes, 
direção hidráulica, tração 4x4, mínimo de 3 

cilindros, à diesel, transmissão de no minimo 
8 velocidades à frente e 2 velocidades à ré, 

pneus dianteiros 12,4x24 e traseiros 18,4x30, 
sistema de levante hidraulico de 3 pontos 
cat ii com capacidade minima de 2.200 kg, 
comando duplo de dupla ação, tomada de 

força independente com no minimo 540/540e 
rpm com acionamento mecanico, sistema de 
iluminação para trabalhos noturnos, luzes de 
freio e luzes direcionais, cabine do operador 

com arco de segurança e toldo, equipado com 
plaina frontal agricola instalada e compativel 
com o trator, largura de no minimo 2.000 mm 

com regulagem de inclinação. fabricante: 
Yanmar South america ind. Máq. Marca/Mo-

delo: solis 75cv Potência 75.0 cv Procedência: 
importado / Índia

Und 06 164.000,00 984.000,00

ToTal 984.000,00

Leia-se:

iteM descriÇÃo UNid QUaNt PreÇo UNit. PreÇo totaL

02

trator agricola 0km plataformado, ano de fabri-
cação a partir de 2022 ou superior,com po-

tencia de apartir de 75 cv, motor turbinado e 
mecanico ou eletronico que atenda as normas 
de emissões de poluentes, direção hidráulica, 
tração 4x4, mínimo de 3 cilindros, à diesel, 
transmissão de no minimo 8 velocidades à 

frente e 2 velocidades à ré, pneus dianteiros 
12,4x24 e traseiros 18,4x30, sistema de levan-
te hidraulico de 3 pontos cat ii com capacidade 
minima de 2.200 kg, comando duplo de dupla 
ação, tomada de força independente com no 
minimo 540/540e rpm com acionamento me-
canico, sistema de iluminação para trabalhos 
noturnos, luzes de freio e luzes direcionais, 

cabine do operador com arco de segurança e 
toldo. fabricante: Yanmar South america ind. 
Máq., Marca/Modelo: Solis 75cv, Potência 75.0 

cv, Procedência: importado / Índia.

Und 06 164.000,00 984.000,00

ToTal 984.000,00

daTa dE aSSiNaTUra: 20/09/2022
ordENador:JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 855629

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 825/2022 - fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo 
NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: cleidiana 
Monteiro Monteiro carGo: Gerente MaTrÍcUla: 5947307/1 oriGEM: 
Belém/Pa dESTiNo: São caetano de odivelas/Pa. oBJETiVo: realizar 
visita técnica à comunidades localizadas na região do referido município. 
PErÍodo: 28/09 a 01/10/2022 Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 824/2022 - fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
antonia do Socorro aleixo Barbosa. carGo: diretora -dafa. MaTrÍcUla: 
5945834/1 oriGEM: Belém/Pa dESTiNo: São caetano de odivelas/Pa. 
oBJETiVo: realizar visita técnica à comunidades localizadas na região do 
referido município. PErÍodo: 28/09 a 01/10/2022 Nº dE diáriaS: 3 ½ 
(três e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 840/2022  fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiá-
rio: Kamal Jorge Bastos abou El Hons. carGo: Motorista. MaTrÍcU-
la:5893618/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: São caetano de odivelas/
Pa. oBJETiVo: conduzir servidoras que irão realizar visita técnica à co-
munidades localizadas na região do referido município. PErÍodo: 28/09 
a 01/10/2022 Nº dE diáriaS: 3 ½ (três e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 856053
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Portaria de diÁrias  Nº 839/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriEN-
TaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019. BENEficiário: 
andrio andrade de andrade. carGo: coordernador MaTrÍcUla: 5962909 
. oriGEM: Belém/Pa.dESTiNo:  amazonas/aM. oBJETiVo: Participar do i 
congresso amazonenses de Meliponicultura. PErÍodo: 21 a 26/09/2022. 
Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Sou-
za Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 856050

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 161/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor coM PlaiNa cHaSSi: GYWdJ1163846MS
daTa dE aSSiNaTUra: 21/09/2022
ViGÊNcia: 21/09/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 856110

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1660 de 21 de seteMBro de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
considerando que o Estado do Pará concedeu o Título de legitimação nº 
80, expedido em favor de Maximiano antônio Baptista chaves, em data de 
07 de janeiro de 1892, constante da fl. 79 e verso, do Talonário próprio n° 
07, com as seguintes características: Município: faro; área: 1.556ha91a-
50ca; Denominação: “Nossa Senhora do Bomfim”; Localização: Limitando-
se ao Norte com o igarapé chichiá, e,
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para Ratificação da Localização e Retificação do Conteúdo Título em ques-
tão, conforme do artigo 4°, §4° e artigo 7°, Parágrafo único da instru-
ção Normativa n°. 01/2022, tudo nos termos Processo administrativo n° 
030701135/2022-Sicarf/iTErPa.
rESolVE:
1. raTificar o o Título de legitimação nº 80, expedido em favor de Maxi-
miano antônio Baptista chaves, em data de 07 de janeiro de 1892, cons-
tante da 79 e verso, do Talonário próprio nº 07 e rETificar o mesmo, que 
passa a ter a seguinte redação: Município: Juruti; área: 1.560,8895ha; 
denominação: “fazenda comunidade”; Perímetro: 21.600,99 m e dES-
criÇÃo do PErÍMETro de acordo com o Memorial descritivo constante 
dos trabalhos de georreferenciamento da área, cujas peças técnicas foram 
aprovadas pelos setores técnicos deste instituto e fazem parte integrante 
do Processo administrativo n° 030701135/2022-Sicarf/iTErPa.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. PUBliQUE-SE.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
Portaria Nº 013/2019

Protocolo: 856123
Portaria Nº 1659 de 21 de seteMBro de 2022
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da lei Estadual nº 4.584/1975 e,
considerando a necessidade de se dotar esses entes públicos de condições 
que permitam promover o adequado ordenamento de suas bases terri-
toriais, através do planeamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo rural e urbano;
considerando que o Estado do Pará concedeu o Título de legitimação nº 
79, expedido em favor de ignácio Theodomiro da costa, em data de 09 de 
junho de 1891, constante das fls. fls. 79 e verso, do Talonário próprio nº 7, 
com as seguintes características: Município: faro; área: 2.370ha87a84ca; 
denominação: “Nossa Senhora da felicidade”; localização: não consta, e,
considerando, ainda, que foram preenchidos todos os requisitos técnicos 
para Ratificação da Localização e Retificação do Conteúdo Título em ques-
tão, conforme do artigo 4°, §4° e artigo 7°, Parágrafo único da instru-
ção Normativa n°. 01/2022, tudo nos termos Processo administrativo n° 
030701135/2022-Sicarf/iTErPa.
rESolVE:
1. raTificar o Título de legitimação nº 79, expedido em favor de ignácio 
Theodomiro da Costa, em data de 09 de junho de 1891, constante das fls. 
79 e verso, do Talonário próprio nº 7 e rETificar o mesmo, que passa a 
ter a seguinte redação: Município: Juruti; área: 2.080,0373 ha; denomi-
nação: “fazenda comunidade”; Perímetro: 19.078,52 m e dEScriÇÃo do 
PErÍMETro de acordo com o Memorial descritivo constante dos trabalhos 

de georreferenciamento da área, cujas peças técnicas foram aprovadas 
pelos setores técnicos deste instituto e fazem parte integrante do Processo 
administrativo n° 030701135/2022-Sicarf/iTErPa.
2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
3. PUBliQUE-SE.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 856089

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ
errata:
Processo nº 2022/868484
interessado: MarcUS ViNiciUS carNEiro TorrES dE PaUla
Edital publicado no doE nº 35.121 de 20 de setembro de 2022
Protocolo: 854932
onde se lê:
área: 1.439,84 ha;
Leia-se:
área: 1.441,5978 ha;
Belém (Pa), 21.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 856188

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo Nº: 007/2022 - coNtrato Nº: 037/2017
coNtrataNte: iNstitUto de terras do ParÁ – iterPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTada: liMPar - liMPEZa E coNSErVaÇÃo - cNPJ: 08.775.721/0001-85
ENdErEÇo:  av. José Marcelino de oliveira, alameda Bom Jardim nº 02 – 
Sala a - centro, cEP: 67.030-015 – ananindeua-Pa
ProcESSo: 2017/278927
oBJETo:  Prorrogação de prazo e reequilíbrio econômico contratual.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57, ii, da lei 8.666/93; bem como a cláu-
sula décima Terceira do contrato.
ViGÊNcia: 25/09/2022 a 24/09/2023
Valor GloBal:  r$ 482.782,56(Quatrocentos e oitenta e dois mil, sete-
centos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
EXErcÍcio: 2022 - Projeto atividade: 21.122.1297.8338; ação: 
273.646-Elemento de despesas: 339037; fonte: 0301,0261, 0661
daTa aSSiNaTUra:  21/09/2022 – flaVio ricardo alBUQUErQUE aZE-
VEdo– Presidente em exercício, port.13/2019.

Protocolo: 856190

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1657/2022 de 21/09/2022
Prazo de aplicação: 23/09 a 13/10/2022
Prazo de prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
Servidor:
-57193374/1- fáBio coNcEiÇÃo NEVES GoMES (Motorista)
Natureza da despesa/Valor
-33.90.33 – r$ 1.200,00
ToTal= r$ 1.200,00
Município: Santarém/Pa
-ordENador: flávio ricardo albuquerque azevedo 
resp. p/ Presidência

Protocolo: 855806

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

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

ord Processo iNteressado iMÓVeL ÁREA (ha) LocaLiZaÇÃo MUNicÍPio

1 2018/278474 BaZilio araUJo 
da SilVa

faZENda 
oUro fiNo 796,8428

rodoVia Pa-422 
TraNScaMETá 50 

KM, raMal MarTiNS 
11 KM

BaiÃo

2 041201712/2022
MaUrÍcio MorE-
No dE aZEVEdo 

filHo

faZENda 
TaMBoril 91,0761

Pa-287-KM-02, adEN-
TraNdo a ESQUErda 

2,5 KM Na ViciNal 
SEM dENoMiNaÇÃo

rEdENÇÃo
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3 2021/1347329 aNToNio MarcoS 
coSTa do aMaral

NoSSo 
SÍTio 9,2494 raMal SHEKiNaH KM 3 SaNTa BarBara 

do Pará

4 010601458/2020 NiValdo cEZar 
GENoVEZ

faZENda 
aNJo 

GaBriEl
270,1761

Há M/d do rio ara-
raNdEUa, ESTrada 

do BaTiSTa

SaNTa Maria 
daS BarrEiraS

5 062304068/2021 JoSE EdSoN Go-
MES dE SoUSa faZENda  df 127, 9703 rodoVia Pa-150, 

ViciNal 31, KM 5,5 TailÂNdia

Belém (Pa), 21.09.2022
dr. flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 856183

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 5823/2022 - adeParÁ, de 15 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art.22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o decreto n° 795, de 29 de maio de 2020, que regu-
lamenta o art. 31 da lei Estadual no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, 
publicado no doE n° 34.240, de 01 de junho de 2020, que dispõe sobre 
a cessão de servidores de órgãos e entidades da administração Pública 
Estadual direta, autárquica e fundacional;
CONSIDERANDO o Processo 2022/710993, Oficio 200/22 DG/ADEPARA, 
Parecer Jurídico/ProJUr nº 125, ofício 360/2022/11SiPoa/diPoa/Sd/
MaPa e a homologação da casa civil.
r E S o l V E:
cEdEr a servidora SElMa daMaScENo da cUNHa, matrícula n° 
57223132/1, ocupante do cargo de fiscal Estadual agropecuário – Médica 
Veterinária, desta agência de defesa agropecuária do Estado do Pará - adE-
Pará, pelo período de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação, para o 
Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento – MaPa/ Sif 1927, locali-
zado no Munícipio de Santa isabel, com ônus para o órgão cedente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 856177
Portaria Nº 5822/2022 - adeParÁ, de 15 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2022/1185882.
rESolVE:
EXoNErar a pedido o(a) servidor(a) clEidiaNE coSTa aMaral, MT: 
57175318/1,do cargo de assistente administrativo, a contar de 08/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral – adEPará

Protocolo: 855950

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 5562/2022- adeParÁ, de 09 de seteMBro de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o que determina o art. 132, inciso ii da lei nº 5.810/94, 
que rEGUlaMENTa a coNcESSÃo dE GraTificaÇÕES.
r E S o l V E:
dESiGNar o(a) servidor(a) SaMYra alVES alBUQUErQUE dE liMa, ma-
trícula n° 57200257/2, fiscal Estadual agropecuário, para responder pelo 
GPNcBT/SEdE, durante o período de 15.2(quinze) dias de férias do(a) ti-
tular Marcia BaTiSTa PENNa, matricula 5871115/3, GEP-daS 011.3, no 
período de 18/07/22 a 01/08/22.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 855924

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 6045 de 21 de setembro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,

rESolVE:
art 1º - designar WillY TaTYaNE GoMES caNTo, lotado em Óbidos, ma-
trícula n° 57223941/1, para exercer a função de fiscal e lUiZ BraNdÃo 
doS SaNToS, lotado em Óbidos, matricula n° 57232252/1, para suplente 
do Contrato nº 044/2013, firmado pela ADEPARÁ e Carlos Roberto Rego de 
andrade, cPf: 098.870.082-49, que tem por objeto locação de imóvel no 
município de ÓBidoS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 855768
Portaria Nº 6046 de 21 de setembro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar roGErio dE fiGUEirEdo PESSoa, lotado em curuá, 
matrícula n° 5870968/3, para exercer a função de fiscal e cElSo aN-
dErSoN BaTiSTa PErEira, lotado em curuá, matricula n° 57220929/2, 
para suplente do Contrato nº 46/2021, firmado pela ADEPARÁ e NAFTTALI 
SoUSa liMa, cPf: 442.188.422-72, que tem por objeto locação de imóvel 
no município de cUrUá
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 855851
Portaria Nº 6067 de 21 de setembro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar fraNciSco dE aSSiS do Ó lUZ, afa, lotado na Ulsa 
de São félix do Xingu, matrícula n° 6403701/1, para exercer a função de 
fiscal e roSSllENEY alVES SaMPaio PalHETa, Gerente regional de Tucu-
mã, lotado na GrTcM, matricula n° 5960560/1, para suplente do contrato 
nº 011/2013, firmado pela ADEPARÁ e Ruralista Agrorural Xingu, CNPJ: 
83.580.530/0001-83, que tem por objeto locação de imóvel no município 
de SÃo fÉliX do XiNGU.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 21 de setembro de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 856086

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° termo aditivo
contrato 07/2020
Processo n° 2020/77444
Projeto/atividade: 928338
Elemento da despesa: 339036
fonte: 0261
Valor Mensal: r$ 1.260,00
Valor Total: r$ 15.120,00
ViGÊNcia: 22/09/2022 à 21/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de MUaNá
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: raiMUNdo fraNciNEi NUNES Garcia, cPf: 605.418.812-72
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 849294

.

.

diÁria
.

Portaria: 6055/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agrotóxicos em 5 (cinco) 
revendas em Tomé açu, fiscalização do uso em propriedades produto-
ras de dendê, reunião com revendedores em Tailândia, 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: BE-
lÉM/Pa destino: coNcÓrdia do Pará, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servi-
dor: 57174823/ lUiZ carloS cordEiro dE GUaMa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855853
Portaria: 6056/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca da carambola. 
(Bactrocera carambolae).fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: aUrora do Pará/Pa destino: MÃE do rio/Pa Servidor: 
5908938/ HÉriKa Maria VaScoNcEloS dE SoUSa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 0,5 diária / 21/09/2022 a 21/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855860



46  diário oficial Nº 35.124 Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

Portaria: 6053/2022 
objetivo: realizar o levantamento de detecção da Mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔ-
Nio do TaUá/Pa destino: colarES/Pa Servidor: 57188614/ HElSoN 
JoSE da coSTa NaSciMENTo/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) /0,5 diária/ 
26/09/2022 a 26/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855836
Portaria: 6048/2022 
objetivo: realizar o monitoramento de armadilhas de detecção da pra-
ga mosca da carambola, instaladas nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: cUrUÇá, Mara-
PaNiM SÃo JoÃo da PoNTa/Pa Servidor: 57234482/ JaNilSo NUNES E 
SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 28/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855830
Portaria: 6052/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilha.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa Ser-
vidor: 54186994/ fraNciSco da foNSEca E SilVa (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 0,5 diária / 27/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855832
Portaria:6049/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl 
do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fEr-
NaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diária / 
23/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855834
Portaria: 6050/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agrotóxicos em 20 estabelecimen-
tos comerciais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rE-
dENÇÃo/Pa destino: SaPUcaia, XiNGUara/Pa Servidor: 5869684/ adra 
daVid aNToNio (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 
a 23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855838
Portaria: 6054/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de agrotóxicos em 20 estabeleci-
mentos comerciais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa destino: SaPUcaia, Vila rio VErMElHo 
(XiNGUara), Vila SÃo JoSÉ (XiNGUara)/Pa Servidor: 57234553/ lU-
ciaNa dE SoUZa loPES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário-ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855841
Portaria: 6051/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilha.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoSQUEiro/Pa Ser-
vidor: 51855502/ fraNKliN rooSEVElTES NarciZo dE MaToS (ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 27/09/2022 a 27/09/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855844
Portaria: 6059/2022 
objetivo: retirada itinerante de agrotóxicos (ri) do município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/
Pa destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 5871042/ fáBio 
alaN QUEiroZ corrÊa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 17/09/2022 a 18/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855897
Portaria: 6063/2022 
Objetivo: Entrega de notificações em três propriedades no município.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa desti-
no: SaPUcaia/Pa Servidor: 5869684/ adra daVid aNToNio (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 29/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855900
Portaria: 6058/2022 
objetivo: Participar do curso sobre as principais pragas e doenças dos ci-
tros na atualidade pela Universidade Estadual Paulista – UNESP/Jabuticaba.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa des-
tino: BEBEdoUro/SP Servidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira 
ViaNa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 6,5 diáriaS / 02/10/2022 a 
08/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855890
Portaria: 6062/2022 
objetivo: realizar ação técnica e administrativa com vistoria em proprieda-
de com possível indícios de irregularidades, para realizar possíveis abertu-
ras de cadastros e atualização cadastral de produtores, e regularização do 
rebanho no sistema SiaPEc.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: aBaETETUBa/Pa destino: PiÇarra/Pa Servidor: 05066034/ 
dioGo GUErrEiro rEalE (GErENTE) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855888
Portaria: 6057/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da Mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo fraNciSco 
do Pará/Pa destino: iGaraPÉ-aÇU, MaGalHÃES BaraTa, MaracaNÃ/
Pa Servidor: 54189087/ roSiValdo SaNTa BriGida BorGES (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 26/09/2022 a 28/09/2022.orde-
nador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855876

Portaria: 6040/2022 
objetivo: realizar levantamento da existência de bovinos nas aldeias; 
Tekorral, Piahu e Cajoeiro. A solicitação para o mesmo município de 
lotação se faz necessário uma vez que a distância do destino inviabiliza 
o retorno. Estimamos que a distância ficará em torno de 180km em 
média e na oportunidade informamos que o dia 24 será utilizado para 
retorno a sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: NoVa ESPEraNÇa do 
Piriá, ParaGoMiNaS /Pa Servidor: 6300451/ dEriValdo BarBoSa dE 
liMa (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 19/09/2022 a 24/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855764
Portaria: 6037/2022 
objetivo: dar apoio no atendimento aos produtores rurais. Será 1/2 diária 
por dia, pois o servidor não pernoitará no local de destino. fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo doMiNGoS do caPiM/
Pa destino: iNHaNGaPi/Pa Servidor: 54186984/ clEUSoN JUNior lo-
PES faGUNdES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 
26/09/2022, 27/09/2022, 28/09/2022, 29/09/2022 e 30/09/2022..orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855748
Portaria: 6038/2022 
objetivo: dar apoio administrativo.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: SalVaTErra/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 
5906118/JUNiValdo coSTa BarBoSa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855750
Portaria: 6039/2022 
objetivo: reunir junto a Gerente regional e realizar visita institucional 
para tratar de assuntos do interesse da adEPará.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPaNEMa, iGara-
PÉ-aÇU/Pa Servidor: 5891012/ TaTiaNE ViaNNa da SilVa (dirETor ad-
MiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro) / 1,5 diária / 08/08/2022 a 09/08/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855756
Portaria: 6043/2022 
objetivo: dar apoio na coordenação do curso de Habilitação de responsá-
vel Técnico para Pragas Quarentenárias (Certificação).Fundamento Legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo/
Pa Servidor: 0021938/ NorMa SUEli ElEUTErio TEiXEira (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 25/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855777
Portaria: 6042/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do recebimento itinerante de embalagens 
vazias de agrotóxicos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS/Pa Servidor: 
54191532/ raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNo-
Mo) / 0,5 diária / 22/09/2022 a 22/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855770
Portaria: 6044/2022 
objetivo: Visita administrativa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: roNdoN do Pará/Pa destino: doM EliSEU/Pa Servidor: 6403724/ 
GEdEoN raMoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 0,5 diária /16/09/2022 
a 16/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855780
Portaria: 6041/2022 
objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante visita administrativa 
aos escritórios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ca-
PaNEMa/Pa destino: BoNiTo , BraGaNÇa , PEiXE-Boi, SaNTa lUZia do 
Pará /Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar 
oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855766
Portaria: 6047/2022 
objetivo: realizar fiscalização no comércio de sementes e mudas das lo-
calidades relacionadas abaixo, a fim de garantir o controle desta atividade 
comercial, no que tange a rastreabilidade e a qualidade destes insumos 
em território paraense nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: BENEVidES, 
SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 57188614/ HElSoN JoSE da coS-
Ta NaSciMENTo/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) /1,5 diária/ 22/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855825
Portaria: 6064/2022 
objetivo: dar apoio na vigilância ativa e atualização cadastral em 05 (cin-
co) propriedades rurais com bovídeos (PEEfa) no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa desti-
no: SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa Servidor: 54186764/ aNToNio carloS 
cardoSo rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 1 diária / 26/09/2022 a 
27/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855919
Portaria: 6061/2022 
objetivo: ações emergenciais de erradicação do foco da praga Monilio-
phthora roreri no estado do acre como forma de prevenção para entrada 
dessa praga nas regiões produtoras de cacau no estado do Pará.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: Ja-
carEacaNGa, rUrÓPoliS, TrairÃo/Pa Servidor: 5569648/ EUclidES 
HolaNda caValcaNTE filHo (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 8,5 diáriaS 
/ 24/09/2022 a 02/10/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855923
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Portaria: 6065/2022 
objetivo: dar apoio na vigilância ativa e atualização cadastral em 05 (cin-
co) propriedades rurais com bovídeos (PEEfa) no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa 
destino: SÃo caETaNo dE odiVElaS/Pa Servidor: 54180046/ rUi aU-
GUSTo cardoSo dE caSTro lEÃo/ (MÉdico VETEriNário) / 1 diária 
/ 26/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 855930
Portaria: 6060/2022 
objetivo: realizar ações de controle da praga quarentenária Bactrocera 
carambolae (mosca da carambola).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: TracUaTEUa/Pa Servidor: 
57227241/ lUiZ aUGUSTo doS SaNToS PErEira filHo (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 26/09/2022 a 26/09/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 855903
Portaria: 5998/2022 
objetivo: Executar atividades de Saneamento de foco de Mormo no municí-
pio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: UliaNÓPoliS/
Pa destino: aUrora do Pará/Pa Servidor: 12477047/ roBErTo fraN-
ciSco dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 23/09/2022 a 
24/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855571
Portaria: 5999/2022 
objetivo: realizar ação de captura de morcego no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Tra-
cUaTEUa/Pa Servidor: 57224213/ NElSoN JoSE dE liMa fErNaNdES 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 
30/09/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855572
Portaria: 5996/2022 
objetivo: realizar atividade de sacrifício e saneamento para aiE Na fa-
ZENDA SÃO JOSÉ. Justifica-se o pedido de 1 e 1/2 diárias para trabalhos 
de saneamento para aiE na fazenda São José, no mesmo município de 
lotação, visto que a propriedade se encontra a uma distância de cerca de 
95 km da sede do município e a quantidade de animais estimado é de 120 
equideos.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUa-
ra/Pa destino: XiNGUara/Pa Servidor: 637544 / NaJara MoUra alEN-
car (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 20/09/2022 a 
21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855565
Portaria: 5997/2022 
objetivo: auxiliar em atividades de Saneamento de foco de Mormo no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iPiXUNa do 
Pará/Pa destino: aUrora do Pará/Pa Servidor: rG4987828 / aMaril-
do aNdradE da MaTa (aUXiliar dE caMPo) / 1,5 diária / 23/09/2022 
a 24/09/2022 ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855568
Portaria: 6006/2022 
objetivo: realizar ação em 8 propriedades rurais com foco de aiE, onde 
deverá ser realizado 13 sacrifícios de equídeos, 2 propriedades rurais para 
serem interditadas, e 22 coletas de material (sangue), e realizar atendi-
mento inicial em 3 propriedades rurais no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: PraiNHa/Pa 
Servidor: rG 6881220/ STEfaNY lEoNara MEirElES cordEiro (fiScal ES-
TadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 
a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855597
Portaria: 6007/2022 
objetivo: dar apoio para a médica veterinária na realização de ação em 
8 propriedades rurais com foco de aiE, onde deverá ser realizado 13 sa-
crifícios de equídeos, 2 propriedades rurais para serem interditadas, e 22 
coletas de material (sangue), e realizar atendimento inicial em 3 proprie-
dades rurais no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: PraiNHa/Pa Servidor: 55586039/
clEo JoSE BaTiSTa dE aNdradE (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 
4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855599
Portaria: 6005/2022 
objetivo: realizar a atualização cadastral ‘in loco’ em propriedades rurais 
sem coordenadas geográficas ou com erro no município.Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa destino: BoM 
JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 55587389/ BarTo MoNTEiro loPES 
/ (ENGENHEiro florESTal) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855594
Portaria: 6008/2022 
objetivo: Vistoriar Propriedades para abertura de cadastro no município. 
Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação em virtude do elevado nú-
mero de propriedades a serem fiscalizadas e da necessidade de pernoitar 
nas Vilas do município de São félix do Xingu, haja vista que há propriedade 
a mais de 150 km de estrada de chão e distribuídas de forma aleatória 
nas vilas do município. além disso, á de se considerar as péssimas condi-
ções das estradas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 
6403368/ adriaNa ParlaNdiM liMa / (TÉcNico EM aGroPEcUária) / 
5,5 diáriaS / 26/09/2022 a 01/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855603

Portaria: 6009/2022 
objetivo: dar suporte a fEa nas atividades de eutanásia de 2 animais posi-
tivos para aiE e coleta de soro sanguíneo para saneamento de foco no mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iTaiTUBa/
Pa destino: aVEiro/Pa Servidor: 5869170/ aPriGio liNS dE oliVEira 
filHo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 20/09/2022 
a 22/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855609
Portaria: 6003/2022 
objetivo: dar apoio na realização das atividades de vigilância epidemioló-
gica para raiva, e captura de morcegos, em propriedades no Município. a 
atividade ocorrerá no final de semana pelo fato de que durante as semanas 
estão ocorrendo outras atividades referentes as metas de outros progra-
mas sanitários, ficando somente o final de semana para a meta do PNCRH.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/
Pa destino: caPiTÃo PoÇo/Pa Servidor: 1210943/ aNToNio GoMES dE 
aGUiar (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 24/09/2022 a 26/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855583
Portaria: 6004/2022 
objetivo: realizar colheita de material e vigilância ativa em apiário sus-
peito de foco de doença das abelhas no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Eldorado doS caráJaS/Pa des-
tino: Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 57224168/ KariNNY fEr-
rEira caMPoS (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 22/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855585
Portaria: 6001/2022 
Objetivo: Realizar ações de notificações, educação Sanitária, vacinações 
assistidas e fiscalizadas, captura de morcegos Hematófagos, cadastro de 
abrigos de morcegos hematófagos e vigilância ativa nos três focos e pe-
rifocos de raiva citados no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraNGa/Pa Servidor: 
57194276/ Joao PaUlo SoUZa GoES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUá-
ria) /5,5 diáriaS / 19/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855577
Portaria: 5995/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas de vigilância em propriedades 
de maior risco para Brucelose e todos os demais programs 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 buscas dos inadimplentes nas regiões.Funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa des-
tino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 6300451/ dEriValdo BarBoSa dE 
liMa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855563
Portaria: 6000/2022 
objetivo: realizar capacitação de proprietários, funcionários e responsá-
veis técnicos na regional sobre atividades da Gerência de Epidemiologia, 
com ênfase na importância da notificação de doenças obrigatória ao Ser-
viço Veterinário Oficial e registro no sistema eSISBRAVET no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa desti-
no: TailÂNdia/Pa Servidor: 55588164/ alciNda oliVEira do NaSci-
MENTo GoMEZ (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 27/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855574
Portaria: 6002/2022 
objetivo: dar apoio na realização das atividades de vigilância epidemioló-
gica para raiva, e captura de morcegos, em propriedades no Município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/
Pa destino: caPiTÃo PoÇo/Pa Servidor: 5861829/ lUiS SiriNEU da coSTa 
SodrE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 24/09/2022 a 
26/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855580
Portaria: 6012/2022 
Objetivo: Dar apoio ao médico Veterinário em atendimento de notificação 
de doenças em bovinos, em uma propriedade rural no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa 
destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57173779/ roNiValdo 
faUSTiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 13/09/2022 a 
13/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855619
Portaria: 6013/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica em propriedades rurais de 
maior risco e risco aleatório para brucelose e tuberculose, para cumpri-
mento das metas mensais no município.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: NoVa TiMBoTEUa/Pa destino: SaNTarÉM NoVo/
Pa Servidor: 54185790/Maria daS NEVES rodriGUES NEYra (MÉdico 
VETEriNário) / 1,5 diária / 26/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855622
Portaria: 6010/2022 
objetivo: Vistoriar Propriedades para abertura de cadastro no município. 
Justifica-se o destino ser o mesmo da lotação em virtude do elevado nú-
mero de propriedades a serem fiscalizadas e da necessidade de pernoitar 
nas Vilas do município de São félix do Xingu, haja vista que há propriedade 
a mais de 150 km de estrada de chão e distribuídas de forma aleatória 
nas vilas do município. além disso, á de se considerar as péssimas condi-
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ções das estradas.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 
5942989/ WaliSoN dE MaToS TEiXEira / (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 
diáriaS / 26/09/2022 a 01/10/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855616
Portaria: 6011/2022 
objetivo: realizar eutanásia de 2 animais positivos para aiE e coleta de 
soro sanguíneo para saneamento de foco no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa destino: aVEiro/
Pa Servidor: 57205159/ dilZa HElENa oliVEira do carMo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
20/09/2022 a 22/09/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU Ma-
cEdo.

Protocolo: 855617
Portaria: 6014/2022 
objetivo: realizar ação de captura de morcego no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: TracUa-
TEUa/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa 
/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855626
Portaria: 6015/2022 
objetivo: realizar capacitação de proprietários, funcionários e responsá-
veis técnicos na regional sobre atividades da Gerência de Epidemiologia, 
com ênfase na importância da notificação de doenças obrigatória ao Ser-
viço Veterinário Oficial e registro no sistema e SISBRAVET no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: TailÂNdia/Pa Servidor: 54185747/ EloiSa do aMParo rodri-
GUES do carMo (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 27/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855640
Portaria: 6016/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agropecuárias atendendo a de-
manda do Eac local no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: alTaMira/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa 
Servidor: 54197073/ laMarcK PaUlo BarroS BEZErra (MÉdico VETE-
riNário) / 2,5 diáriaS / 21/09/2022 a 23/09/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855642
Portaria: 6017/2022 
objetivo: realizar atividade de saneamento de foco de anemia infecciosa 
equina no município. Se fazem necessários dois dias para a ação em razão 
da distância e do grande número de equídeos; no total 30; sendo 01 para 
sacrifício e 30 para coleta de soro sanguíneo.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 / 26/09/2022 a 27/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855643
Portaria: 6019/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e 
adEPara referente aos Programas Sanitários de defesa animal, e realizar 
busca de inadimplentes referentes ao primeiro semestre/2022. Segue em 
anexo listadas propriedades a serem realizadas as ações no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa desti-
no: PaU d`arco/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa Mar-
QUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855656
Portaria: 6018/2022 
objetivo: realizar atividade de saneamento de foco de anemia infecciosa 
equina no município. Se fazem necessários dois dias para a ação em ra-
zão da distância e do grande número de equídeos; no total 30; sendo 01 
para sacrifício e 30 para coleta de soro sanguíneo.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: oUrilÂNdia do NorTE/Pa destino: oU-
rilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 572220066/ JoElMa MariaNo da Pai-
XÃo (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 26/09/2022 a 27/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855649
Portaria: 6020/2022 
objetivo: dar apoio na realização de atividades de sacrifício e coleta de 
amostras de sangue para foco de a.i.E. em propriedade no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/
Pa destino: iriTUia/Pa Servidor: 1210943/ aNToNio GoMES dE aGUiar 
(aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 23/09/2022 a 23/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855660
Portaria: 6027/2022 objetivo: dar apoio ao saneamento em propriedade 
foco de a.i.E, desinterdição da propriedade no município. a propriedade 
está distante 115 km da sede do município, com estrada de difícil acesso.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa desti-
no: MaraBá/Pa Servidor: 57223522/ lEaNdro dE SoUSa E SilVa  (aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 0,5 diária / 22/09/2022 a 22/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855710
Portaria: 6026/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica e inspeção de pata e boca no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUa-
ra/Pa destino: SaPUcaia/Pa Servidor: 05883075/ EliZaBETH PaTricia 
loPES rENdEiro (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 19/09/2022 a 
19/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855706

Portaria: 6028/2022 
objetivo: realizar saneamento em propriedade foco de a.i.E, desinter-
dição da propriedade no município. A propriedade está distante 115 km 
da sede do município, com estrada de difícil acesso.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 55588436/ raiKa diaS da SilVa (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 
22/09/2022 a 22/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855717
Portaria: 6022/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e adE-
Para referente aos Programas Sanitários de defesa animal, e realizar bus-
ca de inadimplentes referentes ao primeiro semestre/2022. Segue em ane-
xo listadas propriedades a serem realizadas as ações no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
PaU d`arco/Pa Servidor: 54187010 / iZoMar dE JESUS alVES caldaS 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855684
Portaria: 6021/2022 
objetivo: realizar atividades de sacrifício e coleta de amostras de sangue 
para foco de a.i.E. em propriedade no município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: iriTUia/
Pa Servidor: 05869560/ aUricElia do Socorro SoUZa araUJo JaiME 
(MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 23/09/2022 a 23/09/2022. orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855683
Portaria: 6025/2022 
Objetivo: Participar da abertura do curso de certificação fitossanitária e 
reunir com representantes do setor produtivo nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:BElÉM/Pa destino: caPiTÃo 
PoÇo, ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 57224177/rafaEl aNToNio Ha-
BEr (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária /26/09/2022 a 
27/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855698
Portaria: 6023/2022 
objetivo: dar apoio na condução da lancha e na realização das busca a 
inadimplente no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: faro/Pa destino: TErra SaNTa/Pa Servidor: 5897780/ raiMUN-
do frEirE Vidal (aUXiliar dE caMPo) / 0,5 diária / 20/09/2022 a 
20/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855688
Portaria: 6024/2022 
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: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: MoNTE doU-
rado/Pa Servidor: 54193830/ JorGENor loUriNHo cardoSo (aUXi-
liar dE caMPo) / 14,5 diáriaS / 23/09/2022 a 07/10/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855693
Portaria: 6035/2022 
objetivo: realizar fiscalização no comércio de sementes e mudas na lo-
calidade relacionada abaixo, a fim de garantir o controle desta atividade 
comercial, no que tange a rastreabilidade e a qualidade destes insumos 
em território paraense no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 
5960828/ MYriaM GalVÃo NEVES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 22/09/2022 a 23/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855742
Portaria: 6036/2022 
objetivo: avaliar a estrutura física do escritório assim como buscar par-
ceria no que diz respeito a reforma do imóvel por parte dos municípios.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTaiTUBa/Pa destino: 
aVEiro, rUrÓPoliS, fordlaNdia /Pa Servidor: 80846037/ doUGlaS Mo-
acir caMPoS da SilVa (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 
a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855745
Portaria: 6030/2022 
objetivo: realizar vigilância epidemiológica e atualização cadastral em 
granjas de aves de corte nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: acará, aNa-
NiNdEUa, BENEVidES/Pa Servidor: 54187465/ Marilia fErNaNdES dE 
SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 19/09/2022 a 
21/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855727
Portaria: 6029/2022 
objetivo: realizar o cumprimento das metas estipuladas pelo MaPa e adE-
Para referente aos Programas Sanitários de defesa animal, em anexo lista 
das propriedades que serão realizadas as ações no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa 
destino: SaNTaNa do araGUaia/Pa Servidor: 5960866/ aNdrESSa SilVa 
foNTES/ (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855722
Portaria: 6031/2022 
objetivo: realizar fiscalização de Propriedades de risco no município. Jus-
tifica-se em virtude da distância entre as propriedades e da necessidade de 
pernoitar no local.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Servidor: 
6403701/ fraNciSco dE aSSiS do Ó lUZ (aGENTE fiScal aGroPEcUá-
rio) / 5,5 diáriaS / 19/09/2022 a 24/09/2022.ordenador: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855730
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Portaria: 6032/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização, orientação técnica e capacitação de proprie-
tários, funcionários e responsáveis técnicos de revendas que comerciali-
zam produtos de uso veterinário em relação aos sistemas SiaPEc3 e SiPE-
aGro quanto aos processos de cadastramento e renovações de registro no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: TailÂNdia/Pa Servidor: 54196744/ alEXaNdrE MoUra cHa-
GaS/ (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 27/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855732
Portaria: 6033/2022 
objetivo: dar apoio em trabalhos de atualização cadastral e manutenção 
de Unidade de produção de açaí para fins de emissão de GTV.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: cUrraliNHo, 
SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 54188830/ GiSElE ViEira da 
SilVa / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 a 
23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855733
Portaria: 6034/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de Sementes e Mudas nos mu-
nicípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa 
iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 54187465/ Mari-
lia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 0,5 diá-
ria / 22/09/2022 a 22/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU 
MacEdo.

Protocolo: 855735
Portaria: 6066/2022 
objetivo: realizar reunião com a diretoria Geral, recebimento de mate-
riais e documentos no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: ParaGoMiNaS/Pa destino:BElÉM/Pa Servidor: 5861667/ JoSiNo fi-
lHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 2,5 diáriaS /26/09/2022 a 
28/09/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 855940

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 5821/2022 - 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 recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas 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 que determina o art. 72, inciso i, art. 74 parágrafo 1º e 
2º, art. 75, inciso i e ii, art. 76, parágrafo 1º da lei nº 5.810/94.
rESolVE:
EXclUir da Portaria de férias de SETEMBro de 2022, Nº 4990 de 10 de 
aGoSTo de 2022, publicada no doE 35088 de 24 de aGoSTo de 2022 do 
servidor abaixo:

Pae MatrÍcULa NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo dias

20221146767 57200257/2 SaMYra alVES alBUQUErQUE 
dE liMa 2020/2021 30.09.22 a 29.10.22  30

20221146772 57223306/1 roMUlo alBUQUErQUE Ba-
TiSTa dE liMa 2020/2021  30.09.22 a 29.10.22 30

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: 855906

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº0473/2022-29.08.2022
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 01/09/2022 à 30/09/2022, o Extensionista 
rural l– aNTÔNio BarroS NETo - Matrícula nº 57176076/1, para res-
ponder pela Chefia do Escritório Local de Piçarra/Escritório Regional de 
Marabá, em virtude do titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio. 
(PaE: 2022/1087800).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 855573
Portaria Nº0509/2022-19.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
Considerando que o ACT 2022/2023, ainda não foi finalizado em sua in-
tegralidade todas as suas clausulas; assim, de ordem desta DIREX, fica 
autorizado o período de recesso;
considerando que o acT 2022/2023 em sua clausula Vigésima oitava pre-
vê o usufruto de recesso Natalino e que o mesmo está vigente, assim 
todos os direitos permanecem garantidos aos empregados;

i – coNcEdEr, aos empregados da EMaTEr-Pará 10 (dez) dias consecutivos 
de recesso Natalino, não cumulativo, no período de 23/12/2022 à 01/01/2023;
ii – aSSEGUrar, ao empregado que por impedimento relacionado a traba-
lho na empresa ficar impossibilitado de gozar Recesso Natalino, o usufruto 
no período carnavalesco, de 20/02/2023 à 01/03/2023;
iii – SUSPENdEr, em atenção ao Princípio da continuidade do Serviço 
Público, o usufruto de compensação de horas extras, durante os períodos 
de recesso (natalino ou carnavalesco), aos empregados que não estejam 
de recesso, com vistas a evitar o esvaziamento da Empresa e consequente 
prejuízo ao andamento das atividades.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 855561

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria de licença prêmio-0198/22-21/09/2022.
c o N c E d E r, a Secretária- fEliPa da coSTa E SilVa - Matrícula nº 
3173801/1, 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: 
16/06/2010 à 15/06/2015, que será gozado no período de 03/10/2022 à 
01/11/2022. (PaE:2022/1212538).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 855894

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 046/2022
BENEficiário (a): claUdE dE SoUZa ViEl / MaTrÍcUla: 80845672/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: JUrUTi / 
oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr do 
EScriTÓrio local dE JUrUTi PrEViSTaS No ProaTEr 2022 / ProGra-
Ma: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 
3390-30 = r$ 400,00 Valor ToTal r$ 400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 
30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG 
SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 855672
sUPriMeNto de FUNdos – Portaria 045/2022
BENEficiário (a): Maria lUcia dE oliVEira caldEraro / MaTrÍcUla: 
3177939 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo / MUNi-
cÍPio: oriXiMiNá / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aTEr do EScriTÓrio local dE oriXiMiNá PrEViSTaS No 
ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-39 = r$ 400,00  Valor ToTal r$ 400,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordE-
Nador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 855669
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 047/2022
BENEficiário (a): doriVaN doS PaSSoS do ValE SoUSa / MaTrÍcUla: 
3177815/1 carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
TErra SaNTa / oBJETiVo cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇo dE aTEr do EScriTÓrio local dE TErra SaNTa, PrEViSTaS No 
ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 400,00 / Valor ToTal r$ 400,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordE-
Nador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 855677
sUPriMeNto de FUNdos – Portaria 041/2022
BENEficiário (a): EdErlaN corrÊa PErEira / MaTrÍcUla: 57189839/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: BElTErra 
/ oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr 
do EScriTÓrio local dE BElTErra PrEViSTaS No ProaTEr 2022 / 
ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-30 = r$ 400,00 Valor ToTal r$ 400,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 855651
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 042/2022
BENEficiário (a): dalVair JoSÉ SalES fiMa / MaTrÍcUla: 5310377/ 
carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral ii / MUNicÍPio: MoJUÍ doS 
caMPoS / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE aTEr do EScriTÓrio local dE MoJUÍ doS caMPoS PrEViSTaS No 
ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / 
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 400,00 Valor ToTal r$ 400,00 
/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordE-
Nador dE dESPESaS EM EXErcÍcio da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ 
oNETi rEBElo.

Protocolo: 855655
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 044/2022
BENEficiário (a): roBENiZia da Moda corrÊa / MaTrÍcUla: 
57189560 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
oBidoS / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE aTEr do EScriTÓrio local dE oBidoS PrEViSTaS No ProaTEr 
2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo 
dE dESPESa: 3390-30 = r$ 400,00  Valor ToTal r$  400,00 / PraZo 
Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE 
dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo

Protocolo: 855664
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sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 039/2022
BENEficiário (a): MiGUEl WilToN loBaTo rEÇa / MaTrÍcUla: 
5485762/2 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo / MU-
NicÍPio: SaNTarÉM - r / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVaS do EScriTÓrio rEGioNal SaNTarÉM coNforME Pro-
aTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElE-
MENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 1.366,00 E 339339 r$ 300,00, Valor 
ToTal r$ 1.666,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ 
oNETi rEBElo

Protocolo: 855641
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 040/2022
BENEficiário (a): ElToN EMaNUEl coSTa fErrEira / MaTrÍcUla: 
57175792/1 / carGo oU fUNÇÃo: EXTENSioNiSTa rUral i/ chefe de Es-
critório local. / MUNicÍPio: SaNTarÉM / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS 
dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE aTEr do EScriTÓrio local dE SaNTa-
rÉM PrEViSTa No ProaTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 
/ foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 400,00 , Valor 
ToTal r$ 400,00 / PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 
15 diaS / ordENador dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ 
oNETi rEBElo

Protocolo: 855648
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 048/2022
BENEficiário (a): Maria do roSário da crUZ oliVEira / MaTrÍcU-
la: 3172929/1 / carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo/ 
MUNicÍPio: faro / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE 
SErViÇo dE aTEr do EScriTÓrio local dE faro PrEViSTaS No Pro-
aTEr 2022 / ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElE-
MENTo dE dESPESa: 3390-30 = r$ 400,00 / Valor ToTal r$ 400,00 / 
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENa-
dor dE dESPESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 855680
sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 043/2022
BENEficiário (a): rENaTa JÚlia coSTa PaZ / MaTrÍcUla: 5964983/1 
/ carGo oU fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTrTaÇÃo/ MUNicÍPio: 
cUrUá / oBJETiVo: cUSTEar dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
aTEr do EScriTÓrio local dE cUrUá PrEViSTaS No ProaTEr 2022 
/ ProGraMa: 1491 / ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE 
dESPESa: 3390-39 = r$ 400,00 / Valor ToTal r$ 400,00 / PraZo Para 
aPlicaÇÃo: 30 diaS / coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dES-
PESaS da UG SaNTarÉM: EMiValdo JoSÉ oNETi rEBElo.

Protocolo: 855685

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 237/2022; BENEficiário: Gleison José 
Kiyoshi Sato Barros,  Matrícula Nº 57175910/1; fUNÇÃo: Técnico em Pla-
nejamento; oBJETiVo: Para viajar com destino a conceição do araguaia e 
Marabá, com objetivo de Configurar a Rede Lógica; Nº DE DIÁRIAS:  3,5 
(três e meia) diária; PErÍodo:  20 à 23/09/2022: dESTiNo: conceição 
do araguaia e Marabá; ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio 
do NaSciMENTo

Protocolo: 855915
Portaria de diÁria Nº 236/2022; BENEficiário: PaUlo roBErTo 
NUNES PErEira,  Matrícula Nº 57175795; fUNÇÃo: agente operacional; 
oBJETiVo: conduzir funcionária da aSdo com destino a Bragança, para 
realizar o inventário Patrimonial de centro de Treinamento agroecológico, 
inovação Tecnológica e Pesquisa aplicada do Nordeste Paraense – UdB; Nº 
dE diáriaS:  3 e 1/2 (três e meia) diária; PErÍodo:  27 à 30/09/2022: 
dESTiNo: Bragança; ordENador dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio 
do NaSciMENTo

Protocolo: 855676
Portaria de diÁria Nº 235/2022; BENEficiária: Sara criSTiNa 
JacÓ dE aZEVEdo carValHo,  Matrícula Nº 572072571; fUNÇÃo: se-
cretária da aSdo; oBJETiVo: realizar o inventário do exercício de 2022 
do centro de Treinamento agroecológico, inovação Tecnológica e Pesquisa 
aplicada do Nordeste Paraense-UdB; Nº dE diáriaS:  3 e 1/2 (três e 
meia) diária; PErÍodo:  27 à 30/09/2022: dESTiNo: Bragança; ordENa-
dor dE dESPESa: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 855673
Portaria de diaria N 30/2022; BENEficiário: WildSoN dE Mo-
raES dUarTE da SilVa; MaTrÍcUla: 55585597/1; fUNÇÃo: SUPErVi-
Sor rEGioNal; oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo rEGioNal E ParTi-
ciPar da 19ª EXPoadE EM doM EliZEU; No dE diáriaS: 3,5 (TrES E 
MEia); PErÍodo: 20 a 23.09.2022:dESTiNo: doM EliZEU/Pa; ordENa-
dor dE dESPESa SUBSTiTUTo: ailToN ViEira dE oliVEira.

Protocolo: 855612

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico - N° 05 / 2022 – ceasa-Pa
as cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará S/a - cEaSa, através de seu 
Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente ao 
PrEGÃo ElETrÔNico - Nº 005/2022, tendo critério de Julgamento o tipo 
“Menor Preço” cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 

execução de serviços de manutenção e reforma com adequação de edifica-
ção anexa à cEaSa/Pa para abrigar o projeto: banco de alimentos – fase 
i, de acordo com o escopo, programa de necessidades e diretrizes técnicas 
estabelecidas em Projeto Básico e Termo de referência do Edital.
a abertura realizar-se-á no dia 04 de outubro de 2022, às 09:00 horas 
(nove horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.
compras.gov.br.
o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos ende-
reços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http:// 
www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.ceasa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 21 de setembro de 2022.
albano Bulhões leite
Pregoeiro

Protocolo: 855759

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 02280/2022-dGaF/GaB/seMas, de 19/09/2022.
Nome: YaSMiN EMaNUEllE SaNToS PErEira dE liMa
Matrícula: 5954990/1
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: afastamento decorrente de casamento
Período: 02/09/2022 a 09/09/2022
Processo: 2022/1142061
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 855809
Portaria Nº 02300/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - GaB/SEMaS, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/973793 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 030/2022- SEMaS/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e aempresa coNSUl-
TrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, os servidores: MaiTÊ aZEVEdo 
BARBOSA SAUMA, matrícula nº 55588165/4 como fiscal Titular e EMANUEL 
LUCAS PEREIRA LIMA, matrícula nº 5938940/2 como fiscal Suplente, a 
contar da data da assinatura do Termo, em 12 de setembro de 2022.
ii – determinar à coordenadoria de licitação, contratos e convênios - 
ccoN que através do setor competente, tome as devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 21 de Setembro  de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 855887
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 02286/2022-saGat/seMas, de 19/09/2022
i – forMaliZar a rEMoÇÃo, a pedido, do servidor carloS aUGUSTo 
daS MErcES MacHado, matrícula n° 3219151/1, ocupante do cargo de 
contador, lotado na Gerência de contabilidade-GEcoNT/dGaf, para direto-
ria de Gestão administrativa e financeira – dGaf, a contar de 01/09/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 856172

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 02279/2022-GaB/seMas, de 19.09.2022
Servidora: EliaNE criSTiNa SoarES riBEiro
cargo: Técnico em Gestão de infraestrutura/Gerente
Matrícula: 57175396/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela diretoria de recursos Hídricos 
- dirEH, durante o impedimento da titular lUciENE MoTa dE lEÃo cHaVES, 
matrícula nº 57175627/1, no período de 29/08/2022 a 02/09/2022.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos, a contar de 29/08/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 855556
Portaria Nº 02283/2022-GaB/seMas, de 19.09.2022
Servidor: ToBiaS BraNcHEr
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente/coordenador
Matrícula: 57234497/1
i – dESiGNar, o servidor para responder pela diretoria de fiscalização am-
biental - difiSc, durante o impedimento do titular JorGE alVES da SilVEira 
JÚNior, matrícula nº 5897917/5, no período de 17/10/2022 a 31/10/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 855557
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errata
.

errata de coNtrato
Nº do contrato: 063/2022-seMas/Pa
data da Publicação: doE 35.122 de 21/09/2022
Nº da Publicação: 855436
onde se lê: “Vigência: 16/09/2022 a 17/09/2023”
Leia-se: “Vigência: 16/09/2022 a 15/09/2023”

Protocolo: 855880

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por 
intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTa-
BilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-68, e a 
aSSociaÇÃo BraSilEira dE GEoloGia dE ENGENHaria E aMBiENTal - 
aBGE, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 43.361.997/0001-18.
do oBJETo: contratação da aSSociaÇÃo BraSilEira dE GEoloGia dE 
ENGENHaria E aMBiENTal - aBGE no que tange à inscrição e participação 
de 03 (três) Servidores desta Semas/Pa no “17º congresso Brasileiro de 
Geologia de Engenharia ambiental” que ocorrerá no período de 24 a 27 
setembro de 2022 na cidade de Belo Horizonte/MG.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso Vi 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, 
a inexiGibilidade dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/840467 de 
01 de julho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278887 – caPaciTaÇÃo dE 
aGENTES PÚBlicoS; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339039 – SErVi-
ÇoS dE TErcEiroS PJ; PlaNo iNTErNo: 4120008887c; aÇÃo: 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lilia Márcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
BElÉM/Pa, 21 de setembro de 2022.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 855771

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 034/2022 para contratação 
de Valor: r$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).
Belém/Pa, 21 de setembro de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 855774

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2256/2022 - GaB/seMas 16 de seteMBro de 2022.
objetivo:realizar Vistoria Técnica nos empreendimentos para atividade de 
comércio para recebimento de Guias florestais, atualização cadastral e 
cadastro Novo de cEProf.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá e Pacajá/Pa
Período: 26/09 a 01/10/2022 – 05 e ½ diárias.
Servidores:
- 5955055/1 - dENilSoN frEiTaS alMEida - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5963674/1 - EllEN GlEYcE da SilVa liMa MalTarolo - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 57175253/1- WElliNGToN PrESTES liMa NaSciMENTo - 
(Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 853972
Portaria Nº 2121/2022 - GaB/seMas 09 de seteMBro de 2022.
objetivo: Subsidiar emissão de pareceres e notas técnicas de processos de licen-
ciamento ambiental e manutenção de licenças dos empreendimentos citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém e itaituba/Pa
Período: 26/09 a 30/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
-5955028/1- aNa caroliNa SaNTa roSa dE SoUSa - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-5963607/1- aNdrEW WallacE PalHETa VarEla - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
-5141818/1 - caSSilda do Socorro diaS dE MoraES- 
(Engenheiro Químico)
-5963826/1 - lETÍcia doS SaNToS coSTa - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 850683

Portaria Nº 2133/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar a ação de Vistoria de Segurança de Barragens.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Parauapebas e canaã dos carajás/Pa
Período: 26/09 à 30/09/2022 –04 e ½ diárias.
Servidores:
–55589551/ 2 - rodolfo GadElHa dE SoUSa –
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
–57214834/ 1 - SaNdro foro TriNdadE - 
(assistente de infra-Estrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 851262
Portaria Nº 2135/2022 - GaB/seMas 12 de seteMBro de 2022.
objetivo: Visita técnica nas dependências do empreendimento minerário e 
reunião com a equipe técnica alcoa World alumina Brasil lTda.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Juruti/Pa-Santarém/Pa
Período: 26/09 à 30/09/2022 –04 e ½ diárias.
Servidores:
–54197163/ 3 - MarcElo aUGUSTo MorENo da SilVa alVES –(diretor)
–5959659/ 2 - GErSoN cardoSo PaES - (coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 851313
Portaria Nº 2207/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Capacitação técnica, instalação e configuração de estações mete-
orológicas que compõem a rede estadual de monitoramento meteorológico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: redenção, Tailândia e capanema/Pa(Via Marabá)
Período: 25/09 a 08/10/2022 – 13 e ½ diárias.
Servidores:
- 57234142/1 - aNTÔNio JoSÉ da SilVa SoUSa - (TÉcNico EM GESTÃo 
dE MEio aMBiENTE)
- 5903156/3 - daVid NoGUEira doS SaNToS - (GErENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 852675
Portaria Nº 2219/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
Objetivo: Capacitação técnica, instalação e configuração de estações mete-
orológicas que compõem a rede estadual de monitoramento meteorológico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena, capanema, Tailândia, redenção/Pa.(Via Marabá)
Período: 25/09 a 12/10/2022 – 17 e ½ diárias.
Servidor:
-5951705/1 - GlaYSoN fraNciSco BEZErra daS cHaGaS - 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 852820
Portaria Nº 2232/2022 - GaB/seMas 14 de seteMBro de 2022.
objetivo: PlaNo ESTadUal dE coMBaTE ao dESMaTaMENTo No Pará 
“oPEraÇÃo oUTSidErS ii”.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino: São félix do Xingu/Pa
Período: 28/08 a 10/09/2022 – 13 e ½ diárias.
Servidores:
-5940429 - aNToNio Mororo JUNior - (dElEGado dE Policia ciVil)
-5940325 - JUScEliNo MEira TEiXEira JUNior – (EScriVÃo dE Policia ciVil)
-57200175 - SilaS cHaVES aPiNaGÉS – (iNVESTiGador dE Policia ciVil)
-5421926 - JoSÉ SaNToS dE SoUZa – (iNVESTiGador dE Policia ciVil)
-5966458 - VaNNir WaGNEr fErNaNdES SoUSa – (dElEGado dE Policia ciVil)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 853431
Portaria Nº 1980/2022 - GaB/seMas 30 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica para realizar a segunda etapa de valida-
ção de Estudo de Coeficiente de Rendimento Volumétrico, para atividade 
de produção de carvão vegetal do empreendimento carVoPar coMÉrcio 
E TraNSPorTE dE carVÃo VEGETal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Ulianópolis/Pa
Período: 26/09 a 30/09/2022 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUES- 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5924986/2 - TaNia doS SaNToS da SilVa 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 57218879/5 - faBio riBEiro fiEl (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 846190
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Portaria Nº 1979/2022 - GaB/seMas 30 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental, Integrada com Órgãos 
da Segurança Pública em combate ao desmatamento na operação oUTSi-
dErS 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: 27/08/2022 à 11/09/2022 – 15 e ½ diárias.
Servidores:
–55587537/ 1 – carla TaTiaNi do carMo PErEira – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
–5903180/ 2 – raiSSa da SilVa loPES – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
–5959980/ 1 – clÉia alMEida oliVEira – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
–5954940/ 1 – faBio BENTES PiNHEiro – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
–5963702/ 1 – iara VaScoNcEloS da SilVa – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 846207
Portaria Nº 1986/2022 - GaB/seMas 30 de aGosto de 2022.
Objetivo: Dar apoio a ação de fiscalização ambiental, Integrada com Órgãos 
da Segurança Pública em combate ao desmatamento na operação oUTSi-
dErS ii, no município SÃo fÉliX do XiNGU (aPa - TriUNfo do XiNGU).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa.
destino: São félix do Xingu/Pa.
Período: 27/08/2022 à 11/09/2022 – 15 e ½ diárias.
Servidores:
– 5963361/ 1 – oZiEl PiNHEiro alVES – (Motorista).
– 6401841/2 – EdSoN JoSÉ loUZada BaTiSTa – (Perito criminal).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 846392

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria nº. 697 de 20 de setembro de 2022
coNSidEraNdo o Memorando 15/2022/GrcN-1/dGMUc, PaE n° 2022/1101846;
alterar o período de viagem de 11/09/2022 a 21/09/2022, publicada no doE 
n° 35.109 de 09/09/2022, referente ao deslocamento do servidor átila Santos 
Brandão, matrícula nº 57210925, para o intervalo de 20 a 30/09/2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 856207

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº. 701 de 20 de setembro de 2022
coNSidEraNdo o processo nº. 2022/1210378;
Art.1º - Conceder a servidora Ericka do Socorro de Lima Barbosa do Nas-
cimento, matrícula nº 57176321, ocupante do cargo de Economista, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 26/12/2022 a 24/01/2023, 
referente ao triênio de 13/04/2014 a 12/04/2017, 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: 856204

.

.

diÁria
.

Portaria nº 657 de 09 de setembro de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/1103901 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa
Período: 13 a 21/09/2022 - 8,5 (oito e meia) diárias
Servidor: 3° SGT PM Jeane Mara da Silva Moreira – 541955911
cB PM Josué Vilaça de azevedo – 57224418
cB PM José Nildo Gonçalves Mendes – 572122652
cB PM Jessica Samara Vila Seca Sanches Sabino – 57224418
cB PM José Nunes de araújo Neto – 57224487
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria nº. 698 de 20 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Brasil Novo e Medicilândia-Pa, de 03 a 07/10/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula 

nº 5923512, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão ambiental.

orientação técnica para produção de mudas, tratos culturais e controle 
fitossanitário.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1183119 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
Portaria nº. 699 de 20 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Senador José Porfírio, anapú e Pacajá-Pa, de 10 a 14/10/2022:

servidor objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, 

ocupante do cargo de Gerente.
orientação técnica em correção do solo e acompanhamento técnico no 

preparo de área para implantação de Safs.
Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em atividade 

institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1183119 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
Portaria nº. 700 de 20 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de anapú-Pa, de 03 a 14/10/2022:

servidor objetivo

roseline Barbosa Bragatto, matrícula nº 
5921264, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

Produção de mudas Agroflorestais no viveiro da Sede; produção de 
mudas Agroflorestais no viveiro Centro São Rafael; visita técnica para 
avaliação de áreas para implantação de Saf’s nos ramais do Surubim, 

flamingo, cearense e comunidade Bom Jesus.

ii - conceder 11,5 (onze e meia) diárias, a servidora acima, conforme 
o processo nº 2022/1187906 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
Portaria nº. 702 de 20 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Uruará e Placas-Pa, de 24 a 28/10/2022:

servidor objetivo

andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula 
nº 5923512, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

Orientação técnica para produção de mudas e controle fitossanitário 
em viveiros

cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 900265, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1183274 eart.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
Portaria nº. 703 de 20 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Uruará e Placas-Pa, de 07 a 11/11/2022:

servidor objetivo

andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula 
nº 5923512, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.
capacitação técnica e mapeamento de áreas de plantio.

cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 900265, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1183326 eart.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
Portaria nº. 704 de 20 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para o municí-
pio de Pacajá-Pa, de 17 a 21/10/2022:

servidor objetivo

roseline Barbosa Bragatto, matrícula nº 
5921264, ocupante do cargo de Técnico em 

Gestão ambiental.

Produção de mudas agroflorestais no viveiro da SEMDE – Secretaria 
Municipal de desenvolvimento Econômico; visita técnica para avaliação 
de áreas para implantação de Saf’s com o iPaM – instituto de Pesquisa 

ambiental da amazônia.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1187928 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio
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Portaria nº. 705 de 20 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Uruará e Placas-Pa, de 17 a 21/10/2022:

servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula nº 

5923512, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
ambiental.

Orientação técnica para produção de mudas, controle fitossanitário, 
calagem e adubação em viveiros institucionais.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1183232 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: 856194

errata de PUBLicaÇÃo de Portaria
Portaria Nº 691 de 16/09/2022, PUBLicada No doe Nº 35.121 
No dia 20/09/2022, ProtocoLo Nº 854499, rEfErENTE ao 
PErÍodo dE afaSTaMENTo da SErVidora Gracialda coSTa fErrEira. 
oNde se LÊ: 07 a 16/09/2022
Leia-se: 07 a 16/10/2022
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 856216

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N.º 04/2022
Fica  Inexigível a licitação vinculada à despesa abaixo especificada, com 
fundamento no art.25, da lei 8.666/93.
ProcESSo Nº: 2022/1013766.
OBJETO: Curso Identificação Botânica de Espécies Arbóreas.
coNTraTada: EMPrESa JUNior dE ENGENHariaflorESTal da 
UNiVErSidadE fEdEral rUral da aMaZoNi; cNPJ: 30.731.183/0001-86.
ENdErEÇo: aV. PrESidENTE TaNcrEdo NEVES, 2501 – Belém – Estado 
do Pará, cEP: 66.077-901.
Valor: r$: 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES - 798887; fonte de recurso - 0101; 
Elemento de despesa - 33.90.39.
Belém, 21 de setembro de 2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa Presidente em exercício do 
idEflor-Bio

ratiFicaÇÃo do terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
raTificaÇÃo do TErMo dE iNEXiGiBilidadE N.º 04/2022 Nos termos 
do art. 25 da lei 8.666/93.
data: 21/09/2022 - PaE N.º 2022/1013766.
Objeto: Curso Identificação Botânica de Espécies Arbóreas.
coNTraTada: EMPrESa JUNior dE ENGENHaria florESTal da 
UNiVErSidadE fEdEral rUral da aMaZÔNia; cNPJ: 30.731.183/0001-
86. Presidente em Exercício do idEflor-Bio: fErNaNda caridadE 
fErrEira da GaMa

Protocolo: 856217

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 039/2022 – FisP 
a diretora e ordenadora de despesa do fundo de investimento de 
Segurança 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 
rESolUÇÃo 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 2022/229062, referente a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 02/2022, que gerou o coNTraTo nº 11/2022 - 
FISP/SEGUP, firmado entre este FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURAN-
Ça PÚBlica - fiSP e a empresa TEcHBiZ forENSE diGiTal lTda., para 
TrEiNaMENTo PrESENcial EM SolUÇÃo UfEd, do fabricante cEllEBri-
TE, com a finalidade de atender as necessidades da SECRETARIA DE ES-
Tado dE SEGUraNÇa PÚBlica E dEfESa Social 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;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar os servidores alEXaNdrE coSTa dE SoUZa - Mf: 
5891588 e JoSÉ rENaTo raBElo SilVa - Mf: 57192661, para como Pre-
sidente e membro, respectivamente, atuarem como fiScaiS do contra-
to supramencionado, junto a SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa 
PÚBlica E dEfESa Social do ESTado do Pará, visando ao efetivo cum-
primento 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 cumprin-
do 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 medidas 
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: 855820

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1669/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.121, publicada em 20.09.2022
oNde LÊ: SErVidor(ES): 3º SGT PM Elcio doS SaNToS aMaral
Leia-se: SErVidor(ES): 3º SGT BM Elcio doS SaNToS aMaral
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
errata da Portaria Nº 1692/2022 - saGa, PUBLicada eM doe 
Nº 35.122, publicada em 21.09.2022
oNde LÊ: SErVidor(ES): 3º SGT BM ricHard SoUZa MaciEl
Leia-se: SErVidor(ES): 3º SGT BM ricHardS SoUSa MaciEl
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 855881

coNtrato
.

coNtrato Nº 016/2022/ccV/seGUP/Pa
Processo Eletrônico nº 2022/367712
Exercicio: 2022
origem: PrEGÃo ElETrÔNico nº 024/2021/SrP/cBMPa
objeto: aquisição de equipamento de proteção individual de combate a 
incêndio, qual seja, 212 caPacETES coMBaTE a iNcÊNdio com vistas a 
“fortalecer e Modernizar o Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social (SiEdS) do Estado do Pará”, oriundo do convênio nº 892621/2019, 
firmado entre Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do 
Pará - SEGUP/Pa e Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENaSP/MJ.
data de assinatura: 20/09/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 423/2022/coNJUr.
Vigência: até dia 19 de Setembro de 2023.
Valor Global: r$ 504.560,00 (Quinhentos e quatro mil e quinhentos e sessenta reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamen-
to das ações integradas de Segurança Pública. Natureza - 449052 fon-
te - 0106, 0306, 6101 e 6301.
contratada: VEcTra WorK iNdUSTria E coMErcio dE UNiforMES E 
EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal lTda.
cNPJ: 11.694.789/0001-44
Endereço: rua Baturite n° 280, Bairro: Planalto Horizonte, cEP: 62.880-
000, Horizonte/ceará.
representante da Empresa: ronaldo da Silva
ordenador da despesa: Paulo roberto dos Santos lima - Secretário adjun-
to de Gestão administrativa/SEGUP-Pa

Protocolo: 856132
CONTRATO: 033-2022-FISP - Exercício: 2022
objeto: Prestação de serviços de implantação da infraestrutura de
radiocomunicação, com fornecimento de cabeamento irradiante 200 (du-
zentos) METroS dE caBo coaXial TiPo rGc-213), para atendimentos 
as repetidoras radiocomunicação que compõem oProjeto falando por Todo 
Pará, para atender às necessidades do Núcleo de Telemática - SEGUP atra-
vés do Processo de dispensa de licitação nº 001/2022, com fulcro no art. 
24, inciso iV da lei 8.666/93, Valor Total: r$ 95.000,00 (noventa e cin-
co mil reais).
 data da assinatura: 19/09/2022. Vigência: 19/09/2022 à 18/09/2023.
função Programática:44.101.06.181.1502.8264- Gerenciamento das 
ações integradas de Segurança Pública Natureza: 339039;fontes: 0141 
e 0341;ação: 231695;Pi: 1050008264c EMPrESa dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará ProdEPa, com per-
sonalidade jurídica própria e de direito privado, constituída na forma da 
lei Estadual n°/ 5.460/88, inscrita no cNPJ sob o n° 05.059.613/0001-18, 
inscrição Estadual n° 15.271.088-4, com Sede na rodovia augusto Mon-
tenegro, km 10, Centro Administrativo do Estado, Distrito de Icoaraci, CEP 
66820- 000, cidade de Belém-Pa
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES, diretora e ordenadora de despesas do
fiSP; MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa, Empresa de tecnologia da 
informação e comunicação do estado do pará.prodepa.

Protocolo: 856046
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terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 091/2020-seGUP/Pa
Processo nº 2020/672467
Exercício: 2022
origem: Processo n° 2020/672467
objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, com início a contar de 21/09/2022 e o término em 20/09/2023; 
reajuste de 10,1248%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 
consumidor - iNPc/iBGE, passando o valor mensal de r$ 26.965,00 (vinte 
e seis mil e novecentos e sessenta e cinco reais) para r$ 29.425,00 (vin-
te e nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais) e o valor anual de r$ 
323.580,00 (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta reais) para 
r$ 353.100,00 (trezentos e cinquenta e três mil e cem reais).
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 506/2022-coNJUr
data de assinatura: 20 de Setembro de 2022.
Vigência: 21/09/2022 a 20/09/2023
Valor global: r$ 353.100,00 (trezentos e cinquenta e três mil e cem reais).
Programação orçamentaria: 21.101.06.122.1297.8338 - operacionaliza-
ção das ações administrativas
Natureza: 339039
fontes: 0101 e 0301
contratada: PriNT SolUTioN SErVicoS dE ProcESSaMENTo dE docU-
MENToS lTda
cNPJ: 07.928.901/0001-97
Endereço: avenida alcindo cacela, n° 350, Bairro do Umarizal - Belém/
Pará, cEP n° 66.060.000.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 855928

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1697/2022 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 1120/2022-SaGa de 
30.06.2022, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permanecido 
no município de SaliNÓPoliS/Pa,” B”, a serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1126718
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: SaliNÓPoliS/Pa
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
PErÍodo: 01 à 08.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 07(sete) de alimentação 07(sete) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM EiMar corrÊa doS SaNToS JÚNior, Mf: 57200054-1
cB BM JEffErSoN JoSE Garcia NEGrÃo, Mf: 57189247-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1698/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1171782
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 15 à 30.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 15 ½ (quinze e meia)
SErVidor (ES): riHaN ricardo da coSTa fErNaNdES, Mf: 5932089
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1699/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1182717
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caPaNEMa E SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 21 à 23.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): 2° SGT PM fErNaNdo JoSÉ MoNTEiro MENEZES, Mf: 5696011-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): JoÃo BEZErra falcÃo NETo, Mf: 5756162
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1700/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1127086
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SoUrE/Pa
PErÍodo: 20 à 21.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl BM PaUlo cÉSar VaZ JÚNior, Mf: 5843502-1
caP PM ÉdiMo MaUro coElHo coSTa, Mf: 5630312-1
cB PM JoÃo carloS dE aZEVEdo coSTa JÚNior, Mf: 57222381
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1701/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na BaSE do GraESP.
ProcESSo: 2022/1181440
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 23.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: QUaNTidadE dE diáriaS: 9 ½ (nove e meia)
SErVidor (ES): lEoPoldo da rocHa BarBoSa, Mf: 5950597-1
rodriGo VENoSo ZaMBardiNo, Mf: 57233482
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1702/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1200106
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PiÇarra E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 05 à 11.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: QUaNTidadE dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
SErVidor (ES): KaUÊ JoSÉ PiMENTEl PoNTES, Mf: 57174586
dEidY GoMES da SilVa SaNTaNa, Mf: 57207614
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1703/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1200175
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): JacUNdá E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 06 à 16.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): alEXaNdrE coSTa dE SoUZa, Mf: 5891558
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1704/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1200392
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): colarES E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 10 à 14.10.2022
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 1705/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1200883
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): coNcÓrdia do Pará E SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa
PErÍodo: 03 à 13.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): fraNciSca alVES dE BarroS, Mf: 5859204-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1706/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1200915
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): NoVa ESPEraNÇa do Piriá E GarrafÃo do NorTE /Pa
PErÍodo: 03 à 13.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1707/2022 –saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1185242
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 17 à 18.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 
54196767
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 856160

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de HaBiLitaÇÃo da toMada 
de PreÇos Nº 013/2022-FisP

a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Se-
gurança Pública-fiSP/SEGUP após análise da documentação de Habilita-
ção das empresas participantes da Tomada de Preço nº 013/2022-fiSP, 
cujo objeto é a coNSTrUÇÃo da dPol do MUNicÍPio dE BarcarENa/
Pa, resolve tornar público o resultado do referido julgamento, HaBiliTaN-
do as seguintes empresas: aSa coNSTrUÇÕES lTda, alfa & oMEGa 
coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli, B r da coSTa E ENGENHaria lTda, 
B&M coNSTrUTora lTda, coNSTrUTora doraTa EirEli, coNTiNENTal 
SErVicE SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda, c. liMa rEPrESENTaÇÕES 
ENGENHaria E SErViÇoS EirEli, coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda, 
facE ENGENHaria lTd-EPP, oPUS coNSTrUTora EirEli, PoSiTaNo ar-
QUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E 
SErViÇoS lTda, Wd coMErcio E SErViÇo lTda. Permanecem os autos 
franqueados para vistas aos licitantes interessados, ficando assim notifi-
cadas as empresas do julgamento acima do que, no prazo legal a contar 
desta publicação, poderão, querendo, apresentar recurso administrativo, 
correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 21 de setembro de 2022

Protocolo: 856111
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.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 049/2022-dPcPM – NoMEar o MaJ QoPM rG 31134 
diMiTri dE oliVEira BraGa, para exercer a função de fiScal do ElE-
MENTo SUBSTiTUTiVo dE coNTraTo, NoTa dE EMPENHo 2022NE15281, 
celebrado entre a PMPa e a empresa orZil coNSUlToria lTda (cNPJ 
08.942.423/0001-32). Belém/Pa, 21/09/2022; JEaNdErSoN da SilVa 
SaraiVa–TEN cEl QoPM; diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 856049

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1076/22/dF, contida no doE nº 35.122 do dia 
21/09/2022; onde lê-Se: Servidores: caP PM raQUEl cHarTUNi PErEira 
TEiXEira; cPf: 055.190.516-66; Valor: r$ 1.000,00. leia-Se: Servidores: 
caP PM raQUEl cHarTUNi PErEira TEiXEira; cPf: 055.190.516-66; Va-
lor: r$ 800,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra, 
cEl QoPM.

Protocolo: 855935
errata da Portaria Nº 3106/22/di/dF, contida no doE nº 35.034 
do dia 05/07/2022; onde lê-Se: cB PM carini Negrão dos Santos. leia-
se: cB PM carin Negrão dos Santos. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 855681

.

.

coNtrato
.

coNtrato adM Nº 012/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de apare-
lhos de ar condicionado para a PMPa. Valor ToTal: r$ 118.920,00. daTa 
dE aSSiNaTUra: 21/09/2022. ViGÊNcia: 21/09/2022 a 20/09/2023. 
doTaÇÃo orÇaMENTária: Uo: 37101 – Ministério Público de contas do 
Estado do Pará; Programa: 1493 – defesa da ordem Jurídica no Sistema 
de controle Externo dos recursos Públicos Estaduais; (Projeto/ativida-
de): 37/8515 – operacionalização das ações administrativas; Elemento de 
despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente; Plano interno: 
4120008515E; fonte: 0101 (recursos ordinários); EMPrESa: r. fiGUEirÓ 
PErEira & cia lTda - EPP, cNPJ 09.241.070/0001-06; ordENador: JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 856162
coNtrato adM Nº 015/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de apare-
lhos de ar condicionado para a PMPa. Valor ToTal: r$ 315.551,00. daTa 
dE aSSiNaTUra: 21/09/2022. ViGÊNcia: 21/09/2022 a 20/09/2023. 
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa: 1502 – Segurança Pública; (Pro-
jeto/atividade): 26/8839 – realização de missões especiais de alta com-
plexidade; Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e material 
permanente; Plano interno: 1050008839E; fonte: 0106 (recurso de 
convênios); EMPrESa: r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda – EPP, cNPJ 
09.241.070/0001-06; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚ-
Nior – cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 856166
coNtrato adM Nº 013/2022 – dPcPM. oBJETo: aquisição de 02 
(dois) painéis de mensagem variável móvel, a fim de ser utilizado pela 
PMPa. Valor ToTal: r$ 259.000,00. daTa dE aSSiNaTUra: 21/09/2022. 
ViGÊNcia: 21/09/2022 a 20/09/2023. doTaÇÃo orÇaMENTária: Uo: 
66201; UGr: 660201; Programa: 1502 – Segurança Pública; (Projeto/
atividade): 8271 – fiscalização de Trânsito; 8272 – Educação de Trânsi-
to; 8273 – Habilitação de condutores; 8274 - regularização de Veículos; 
Elemento de despesa: 4.4.90.52 – Material de investimento; Plano inter-
no: 1050008271E; fonte: 0261 e/ou 0661 (recursos Próprios diretamente 
arrecadados pela administração indireta); EMPrESa: SHEMPo iNdUSTria 
E coMÉrcio lTda; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– cEl QoPM - comandante-Geral da PMPa.

Protocolo: 856164

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 27/2022 – dl/PMPa – PaE n° 2022/513474 cujo o objeto é 
a “escolha da proposta mais vantajosa para  aquisição de materiais de 
contenção e resgate de animais silvestres para o Batalhão de Polícia am-
biental – BPa da Polícia Militar do Estado do Pará” e considerando o dis-
posto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o 
art. 13º, inc. V do decreto Estadual nº 534/20, lei complementar federal 
nº 123/06, lei Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 
8.666/93.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da PorTaria Nº 01/2022 – dl/PMPa, de 26 de julho de 2022, 
publicada no doE Nº 35.060, de 28 de agosto de 2022, que adjudicou as 
propostas de preço apresentadas pelas empresas:

iteM oBJeto VaLor raZÃo sociaL/cNPJ
01 PiNÇÃo Para caPTUra dE SErPENTE r$ 6.250,00

roSaMiNaS SErViÇo ENGENHaria E 
coMÉrcio lTda

cNPJ: 66.453.879/0001-35

02 PiNÇÃo Para MaMÍfEroS
 r$ 6.750,00

03 laÇo caMBÃo
 r$ 9.000,00

04
GaNcHo ProfiSSioNal Para SEr-

PENTES
 

r$ 5.841,00

05 GaNcHo Para SErPENTES rEGUláVEl
 r$ 4.455,00

06 PUÇá Para caPTUra dE aNiMaiS r$ 3.564,00

07 caiXa EM MadEira Para TraNSPorTE 
dE aNiMaiS r$ 1.930,00

08 rEciPiENTE dE PoliETilENo
 r$ 1.999,98

BJP coMÉrcio EirEli
cNPJ: 23.189.355/0001-7609 caiXa dE TraNSPorTE

 r$ 7.000,00

10 PErNEira
 r$ 550,00

02 – rEMETEr o processo licitatório a diretoria de Projetos e convênios da 
PMPA, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas dos contratos e 
emissão das respectivas notas de empenho.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 21 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 856211

.

.

diÁria
.

Portaria Nº4542/22/di/dF – objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucumã-Pa; des-
tino: Belém-Pa; Período: 16 a 20/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge antonio de lima; 
cPf: 709.110.882-53; Valor: r$1.055,04. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4979/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Santa luzia do Pará-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousa-
da; Servidores: SGT PM Elvis adolfo Tavares; cPf: 334.079.752-87; 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 Nº4980/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
Sd PM Eurison de Jesus ferreira Barbosa; cPf: 010.126.862-99; Valor: 
r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4981/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Maracanã-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: cB PM flávia caroline Pinto Monteiro; cPf: 886.081.402-25 ; Valor: 
r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4982/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM diogo leonardo Pinto de carvalho; cPf: 865.343.432-
15; Valor: r$923,16. Sd PM luciano do rosario Moraes corrêa; cPf: 
014.079.812-93; 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 Nº4983/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Tiago Navarro da Silva; cPf: 521.417.562-00; Valor: r$791,28. 
cB PM christian douglas da Silva Viana; cPf: 964.271.162-15; Valor: 
r$759,60. cB PM cristopher da Silveira costa; cPf: 932.250.912-00; Va-
lor: r$759,60. Sd PM Samara rodrigues dos Santos; cPf: 002.660.522-
82; 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 Nº4984/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bujaru-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM rafael Brito dos Santos; cPf: 700.523.872-91; Valor: r$791,28. 
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Sd PM Jorge Emanuel ramos dos Santos; cPf: 962.119.972-72; 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 Nº4985/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op 
Eleições de 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: 
SGT PM antônio augusto Mateus de oliveira; cPf: 577.919.022-49; 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 Nº4986/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op 
Eleições de 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM José carlos Monteiro Nogueira da Silva; cPf: 425.203.202-49; Va-
lor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4987/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op 
Eleições de 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Quatipuru-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Manoel reginaldo ramos Batista; cPf: 790.166.692-72; 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 Nº4988/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op 
Eleições de 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Vigia-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
raimundo Viegas lima; cPf: 579.944.472-87; Valor: r$522,24. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4989/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servido-
res: SGT PM darlene conceição Poiares de oliveira; cPf: 745.122.772-
34; Valor: r$1.450,68. SGT PM Jaciane dias de Sá castelo Branco; cPf: 
668.745.722-53; Valor: r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4990/22/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: 
Sd PM Wemerson antonio oliveira da Silva; cPf: 015.575.792-02; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4991/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Santa cruz do arari-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: Sd PM Michel lima leal; cPf: 974.115.312-00; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4992/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: curuçá-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
alcides Borges lobo Junior; cPf: 423.980.372-15; Valor: r$522,24. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4993/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: SGT PM Josivane do carmo campos; cPf: 751.647.442-87; Valor: 
r$923,16. cB PM Mauricio Gomes da rocha; cPf: 006.064.082-07; Valor: 
r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4994/22/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 Nayara andreza Monteiro Matos; cPf: 985.917.382-68; 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 Nº4995/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Nova Timboteua-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 

Servidores: SGT PM Alexandre Nakata Ferreira Alves; CPF: 57232291/1; 
Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 855892
Portaria Nº5031/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV/
SUPErViSÃo i B); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 04 a 
09/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: MaJ PM armando Jofre Souza de lima; cPf: 712.064.692-34; 
Valor: r$1.582,60. SGT PM rafael fernandes caxias; cPf: 799.007.982-
87; Valor: r$1.318,80. cB PM anderson de Mendonça cordovil; cPf: 
794.382.962-04; Valor: r$1.266,00. cB PM altamir Miguel amaro Morais; 
cPf: 896.246.022-04 ; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5032/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV/
SUPErViSÃo i c); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 09 a 
14/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: TEN cEl PM Jorge luiz aragão Silva; cPf: 442.725.612-
00; Valor: r$1.582,60. SGT PM Marcus Vinícius Nunes da cunha; cPf: 
608.950.122-00; Valor: r$1.318,80. cB PM Max de Souza Batista; cPf: 
785.945.612-53; Valor: r$1.266,00. cB PM Elan rosário de Melo; cPf: 
841.934.842-20; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5033/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV/SU-
PErViSÃo ii B); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 04 a 09/09/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servido-
res: TEN PM diogo José Nascimento ferreira; cPf: 933.424.112-87; 
Valor: r$1.411,10. SGT PM Josué Soares Torres da Silva Júnior; cPf: 
914.479.172-00 ; Valor: r$1.318,80. cB PM adriano campelo dias; cPf: 
769.191.022-34; Valor: r$1.266,00. cB PM roniele alves de Souza; cPf: 
795.723.082-20; Valor: r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5034/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV/SU-
PErViSÃo ii c); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 09 a 14/09/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servido-
res: MAJ PM Erik Taylor Felix Da Silva; CPF: 708.294.542-68; Valor: 
r$1.582,60. cB PM adriano campelo dias; cPf: 769.191.022-34; Valor: 
r$1.266,00. cB PM Jonatas alves Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: 
r$1.266,00. cB PM Hilton chaves Martins; cPf: 004.554.632-04; Valor: 
r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5035/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV/SU-
PErViSÃo iii a); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 30/08 a 04/09/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
cB PM anderson de Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; Valor: 
r$1.266,00. cB PM adriano campelo dias; cPf: 769.191.022-34; Valor: 
r$1.266,00. cB PM Elan rosário de Melo; cPf: 841.934.842-20 ; Valor: 
r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5036/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV SUPErViSÃo iii B); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; des-
tino: Salinópolis-Pa; Período: 04 a 09/09/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM adão Marcos Espirito 
Santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; Valor: r$1.411,10. SGT PM Thiago 
cleberson da Silva; cPf: 867.573.002-06; Valor: r$1.318,80. cB PM Elan 
rosário de Melo; cPf: 841.934.842-20; Valor: r$1.266,00. cB PM ronny 
Ewerton Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20 ; Valor: r$1.266,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5037/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV SUPErViSÃo iii c); fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; des-
tino: Salinópolis-Pa; Período: 09 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM diogo costa 
dos Santos; cPf: 919.059.312-04 ; Valor: r$1.411,10. cB PM leandro 
de Sousa Santos; cPf: 857.253.232-34; Valor: r$1.266,00. cB PM Ju-
randir Pereirada Silva Neto; cPf: 779.708.612-53; Valor: r$1.266,00. 
cB PM anderson de Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; Valor: 
r$1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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Portaria Nº5038/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-
Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Nonato oliveira 
da Silva; cPf: 397.039.752-91; Valor: r$3.956,40. SGT PM adson rocha 
corrêa; cPf: 752.251.662-53; Valor: r$3.956,40. SGT PM isaias ferreira 
de oliveira; cPf: 587.532.902-59; Valor: r$3.956,40. SGT PM Emanoel 
carlos Velasco azevedo Neto; cPf: 791.220.782-15; Valor: r$3.956,40. 
cB PM Wellison fernando rabelo Brilhante; cPf: 827.063.872-20 ; Valor: 
r$3.798,00. Sd PM fabine Elen Silva Sousa; cPf: 010.391.462-52; Valor: 
r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº5039/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-
Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM daniel Ulisses de Souza Bar-
bosa; cPf: 581.074.102-97; Valor: r$3.956,40. SGT PM Wesley Barbosa 
leite; cPf: 819.804.423-04; Valor: r$3.956,40. cB PM Joyce capistrano 
acioli; cPf: 965.766.852-20; Valor: r$3.798,00. cB PM alexandre Teixeira 
da Silva; cPf: 518.037.802-82; Valor: r$3.798,00. cB PM João Paulo Brito 
favacho; cPf: 736.205.052-68 ; Valor: r$3.798,00. cB PM Jorge Victor 
Vieira acioli; cPf: 751.113.652-49; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5040/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-
Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM dayse ferreira dias; cPf: 
900.093.712-49; Valor: r$3.956,40. SGT PM david de Paiva carlos Júnior; 
cPf: 825.635.782-72; Valor: r$3.956,40. cB PM cleison antonio de olivei-
ra da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: r$3.798,00. cB PM Sérgio car-
doso de Souza Pereira; cPf: 846.464.972-04; Valor: r$3.798,00. cB PM 
diogo Mendes carlos; cPf: 888.766.242-87; Valor: r$3.798,00. cB PM 
Thiago doná; cPf: 769.187.002-78; Valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5041/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do 
araguaia-Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM ricardo alexandre araú-
jo leal; cPf: 636.631.802-63; Valor: r$3.956,40. SGT PM Higor antônio 
ramos corrêa; cPf: 526.776.212-15 ; Valor: r$3.956,40. cB PM Welling-
ton Pereira Barros; cPf: 823.897.052-00; Valor: r$3.798,00. cB PM car-
los felipe Bahia Magalhães; cPf: 010.425.532-38 ; Valor: r$3.798,00. 
cB PM andré Tiago da Silva Barbosa; cPf: 836.584.912-72; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Madson damasceno da Silva; cPf: 854.529.122-15; 
Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5042/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-
Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Emerson luiz Nazaré da Gama; 
cPf: 379.643.722-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Pedro Paulo Santos da 
luz; cPf: 953.448.372-91; Valor: r$3.956,40. SGT PM Wilson da fonsêca 
Barros; cPf: 680.883.022-34; Valor: r$3.956,40. cB PM Thércio Júnior Pi-
nheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: r$3.798,00. Sd PM Marcelo 
Santos da luz filho; cPf: 019.584.352-52; Valor: r$3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5043/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Pe-
ríodo: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM José domingos Pimenta Viana; cPf: 
468.409.072-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM Thiago Miranda Marinho; 
cPf: 852.422.922-53; Valor: r$3.956,40. cB PM Hury augusto cruz Ma-
ciel; cPf: 016.574.032-97; Valor: r$3.798,00. cB PM daniel felipe Portal 
lopes; cPf: 017.639.752-31; Valor: r$3.798,00. cB PM fernando rodri-
gues Gonçalves; cPf: 947.822.882-04 ; Valor: r$3.798,00. cB PM adriano 
costa alves; cPf: 883.122.082-91; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5044/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: acará-Pa; 
Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João Max Souza da Silva; cPf: 
331.229.702-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM fábio Meireles Braga; cPf: 
605.917.732-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM alberto de araújo fausto; 
cPf: 703.109.392-91; Valor: r$3.956,40. SGT PM robson de Sousa Bar-
bosa; cPf: 818.276.872-15; Valor: r$3.956,40. cB PM dênis de carvalho 
da costa; cPf: 000.612.912-93; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 

QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5045/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; 
Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM João amancio Neves dos reis; 
cPf: 427.579.672-15; Valor: r$3.956,40. SGT PM Thiago da Silva costa; 
cPf: 867.410.392-87; Valor: r$3.956,40. cB PM rodrigo raphael cabral 
Trindade; cPf: 008.004.782-31; Valor: r$3.798,00. cB PM abraão Moura 
lobato; cPf: 004.753.792-25; Valor: r$3.798,00. Sd PM orleans de oli-
veira farias; cPf: 004.621.062-84; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5046/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Tailândia-Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diá-
rias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo au-
gusto Brito Santos; cPf: 476.626.702-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM Elias 
Queiróz filho; cPf: 582.185.992-15; Valor: r$3.956,40. SGT PM Jean José 
da cruz; cPf: 455.648.922-91; Valor: r$3.956,40. SGT PM ronald Tavares 
Pantoja; cPf: 787.246.002-53; Valor: r$3.956,40. SGT PM Elton charles 
Barros dias; cPf: 787.165.002-53; Valor: r$3.956,40. cB PM alessandro 
Matos Pampolha; cPf: 003.772.612-97; Valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5047/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: cametá-Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; Quantidade de diá-
rias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Henri-
que Mariano Gomes do amaral; cPf: 452.428.282-34; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM Eduardo augusto das Neves Pereira; cPf: 690.175.142-72; Valor: 
R$3.956,40. CB PM Tábata Analia Mendonça Pacífico; CPF: 960.689.302-
20; Valor: r$3.798,00. cB PM Sávio Jesus de Sousa Maués; cPf: 
010.558.072-41; Valor: r$3.798,00. cB PM roberto Soares lobo Junior; 
cPf: 984.234.362-68; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
 Portaria Nº5048/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito nas rodovias Estaduais (1ªQUiNZ-SETEMBro/22-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Maritu-
ba-Pa; destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 30/08 a 14/09/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servido-
res: SUB TEN PM Eliezer de araújo Silva; cPf: 307.642.112-34; Valor: 
r$3.956,40. SGT PM douglas Penante de Menezes; cPf: 984.053.572-20; 
Valor: r$3.956,40. SGT PM carlos castilho de alencar; cPf: 617.568.062-
68; Valor: r$3.956,40. cB PM Paulo Sergio raiol Gonçalves; cPf: 
748.972.842-87; Valor: r$3.798,00. cB PM Joyce carla duarte Bezerra; 
cPf: 015.471.992-70; Valor: r$3.798,00. cB PM Josué Miranda amaral 
dias; cPf: 000.955.872-17; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 856189
Portaria Nº4996/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. 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 pousada; Servidores: 
Sd PM rafael augusto figueiredo dos Santos; cPf: 020.706.302-85; Va-
lor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4997/22/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-açu-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM Elvys daniel chagas Martins; cPf: 591.569.372-53; 
Valor: r$522,24. Sd PM leandro Junior Pinto Santos; cPf: 000.581.892-
38; Valor: r$514,32. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4998/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 27/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 09 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: 
cB PM Márcia de andrade albuquerque Silva ribeiro; cPf: 728.859.632-04 
; Valor: r$2.152,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº4999/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: Sd PM 
danilo correia Galeão; cPf: 525.933.712-34; Valor: r$1.392,60. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5000/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM 
Elielson corrêa Pereira; cPf: 015.154.022-58 ; Valor: r$759,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5001/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: ananindeua-Pa; destino: limoeiro do ajuru-Pa; Período: 
30/09 a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de 
pousada; Servidores: Sd PM carlos rafael de Vasconcelos Salgado; cPf: 
999.180.722-53; 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 Nº5002/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servido-
res: SGT PM rosialda oliveira de Souza; cPf: 454.240.122-72; Valor: 
r$1.450,68. Sd PM ana caroline Sodré Martins; cPf: 001.423.502-14; 
Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5003/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 
29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de 
pousada; Servidores: SGT PM rafael do carmo leal; cPf: 800.223.592-49 
; Valor: r$1.450,68. cB PM ravenna Barreto Martins; cPf: 004.941.532-
88; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5004/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN cEl PM ronaldo Braga charlet; cPf: 455.301.652-49; 
Valor: r$1.107,82. Sd PM ramon rauda Souza costa; cPf: 951.772.132-
34; Valor: r$886,20. Sd PM fabio Henrique da Silva Teobaldo; cPf: 
008.920.112-46; 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 Nº5005/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servido-
res: cB PM andréa lobato Tavares lemos; cPf: 008.116.802-07; Valor: 
R$1.392,60. CB PM Akin Antonio Monteiro Lemos; CPF: 863.885.922-87; 
Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5006/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Mosqueiro-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: SGT PM raimundo Ubirajara Nascimento; cPf: 454.176.442-
34; Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5007/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM 
cesar Henrique Silva Palheta; cPf: 009.484.022-96; 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 Nº5008/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Viseu-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quanti-
dade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
Joilson Silva de Souza; cPf: 715.018.002-72; Valor: r$791,28. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5009/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: ananindeua-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
cB PM andrezza Ketterine Jucá da Silva; cPf: 024.940.102-92; Valor: 
r$1.392,60. Sd PM ivan Hiroshi do Nascimento Tsuji; cPf: 023.227.242-
54; Valor: r$1.392,60. Sd PM fabio Soares almeida; cPf: 015.836.282-
90; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº5011/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM 
Maira Gleise lima da Silva; cPf: 559.551.932-00; Valor: r$1.450,68. 

SGT PM albertina da Silva; cPf: 430.514.212-00; Valor: r$1.450,68. 
SGT PM rogério Soares Pereira; cPf: 727.732.192-87; Valor: r$1.450,68. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5012/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
Sd PM Giovane da Silva furtado; cPf: 021.858.632-90; Valor: r$759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº5013/22/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 pousada; 
Servidores: SGT PM Paulo Sérgio costa da Silva; cPf: 327.676.842-91; 
Valor: r$791,28. Sd PM Talita Monteiro de Moraes; cPf: 989.106.712-20; 
Valor: r$759,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº5014/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: SGT PM Edvilson coelho rodrigues; cPf: 463.723.182-53; Valor: 
r$791,28. cB PM rogerio luiz lira Pereira; cPf: 788.583.562-68; Valor: 
r$759,60. cB PM Venilson Pereira lopes; cPf: 931.651.022-87; Valor: 
r$759,60. Sd PM Marllo Santos Saldanha; cPf: 008.429.032-32; 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 Nº5015/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: SGT PM Vania altina Souza Botelho; cPf: 373.097.572-20; Valor: 
r$791,28. SGT PM Paulo José lima da costa; cPf: 370.493.052-00; Va-
lor: r$791,28. cB PM ariosvaldo carvalho dos Santos; cPf: 798.256.302-
30; 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 Nº5016/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: 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 Jorge leonardo Baité de carvalho; cPf: 841.949.102-06; Valor: 
r$791,28. cB PM Gabriella Souto Negrão; cPf: 017.621.882-36; 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 Nº5017/22/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 pousada; 
Servidores: cB PM Vitor Marques da costa Neto; cPf: 010.544.602-56; 
Valor: r$759,60. cB PM carlos Eduardo rabelo lima; cPf: 712.739.212-
91; 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 Nº5018/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM Milene cortinhas da Silva; cPf: 993.692.652-87; Valor: r$759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº5019/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Soure-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; Quan-
tidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
Marcelo Eleutério de Souza; cPf: 425.764.152-53 ; Valor: r$923,16. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.    
Portaria Nº5020/22/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: SGT PM Marcelino ramos do rosário; cPf: 613.937.702-15; 
Valor: r$791,28. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5021/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Pe-
ríodo: 29/09 a 05/10/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação 
e 06 de pousada; Servidores: cB PM Jorge Henrique Saraiva dias; cPf: 
899.646.672-72; Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº5022/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bujaru-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: cB PM Weniton ferreira de oliveira; cPf: 012.142.572-08; Valor: 
r$759,60. Sd PM James dean rodrigues damasceno; cPf: 005.900.762-
13; 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 Nº5023/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: cachoeira do arari-Pa; Período: 30/09 a 
03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cB PM João Paulo de Souza rodrigues; cPf: 791.714.352-04; 
Valor: r$886,20. cB PM cleidiani de Sousa Silva; cPf: 901.527.602-10; 
Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº5024/22/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: SGT PM Wellington luis da Silva farias; cPf: 374.062.482-
53; Valor: r$522,24. SGT PM raimundo Nonato Nogueira cardoso; cPf: 
319.300.502-91; Valor: r$522,24. SGT PM andré Maciel da Silva; cPf: 
510.975.242-72; Valor: r$522,24. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.     
Portaria Nº5025/22/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 pousada; 
Servidores: SGT PM Edson carvalho da rosa; cPf: 352.264.802-10; Va-
lor: r$923,16. SGT PM Benilson Maia dos Santos; cPf: 858.663.932-04; 
Valor: r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.     
Portaria Nº5026/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
SGT PM Henrique Santos alves da Trindade; cPf: 426.283.262-72; Va-
lor: r$1.450,68. cB PM ronaldo cardoso da Silva; cPf: 839.002.332-68; 
Valor: r$1.392,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.     
Portaria Nº5027/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Santa cruz do arari-Pa; Período: 30/09 
a 03/10/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: SGT PM José Silva cruz; cPf: 318.891.902-68; Valor: 
r$923,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.    
Portaria Nº5028/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 30/09 a 03/10/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servido-
res: Sd PM Wanderson cardoso Galdino; cPf: 021.321.232-33; 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 Nº5029/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 29/09 a 05/10/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: 
SGT PM robson alan da costa Guedes; cPf: 699.220.392-49; Valor: 
r$1.450,68. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
     

Protocolo: 856125

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

errata
.

aViso de errata
adesÃo a ata ao PreGÃo eLetrÔNico srP/sePLad/dGL 

Nº 023/2021 - sePLad
o fUNdo dE aSSiSTÊNcia Social da PolÍcia MiliTar do Pará – faS-
PM, Por meio de sua diretoria Executiva, usando das atribuições legais 
concedidas por meio da Portaria nº404/2022 – SdccMo/dGP, publicada 
em Boletim Geral da PMPa nº 055, de 22/04/2022, e publicada em d.o E 

nº 34.934 de 14/04/2022, tendo como razão de convencimento a dotação 
orçamentária, através do memorando nº 054/2022 –SS-orÇ.fiN, o Pa-
recer Jurídico nº 074/2022 - assessoria Jurídica faSPMPa, e o Parecer do 
controle interno, através do Mem. Nº 009/2022 – ci/faSPM, juntado aos 
autos do Processo nº 04/2022 – cPl/faSPM rESolVE:
1 – RETIFICAR o Ato de Homologação, publicado em Diário Oficial nº 
35.122, protocolo nº 855201 do dia 21 de setembro de 2022, onde se lê:
- ata ao Pregão Eletrônico SrP nº 017/2022, oriunda Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração do Pará.
Leia-se:
- aTa ao Pregão Eletrônico SrP/SEPlad/dGl Nº 023/2021, oriUNda Se-
cretaria de Estado de Planejamento e administração do Pará
onde se lê:
- Parecer Juridico nº 060/2022 - assessoria juridica faSPMPa.
Leia-se:
- Parecer Juridico nº 074/2022 - assessoria Juridica faSPMPa.
onde se lê:
- Vencedora do Pregão Eletrônico SrP nº 007/2020 -SEPlad.
Leia-se:
- Vencedora da aTa ao Pregão Eletrônico SrP/SEPlad/dGl Nº 023/2021 - 
ProcESSo Nº 2021/1287118.
Belém, 22 de setembro de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa – cEl QoPM r/r rG 21112
dirETor do faSPMPa

Protocolo: 855691

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 171/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de realizar a condução de associados e dependentes, a fim de 
acompanha-los para exames e consultas. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa. Publicação a contar do dia 
07 de julho de 2022: destino: Belém-Pa, no período de 01, 02 e 03 junho 
de 2022; Quantidade de diárias: 03 diárias de alimentação; Na categoria 
“B”; Servidor: SGT clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 621.760.212-15, no 
Valor: r$ 395,64. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 855670
Portaria Nº 172/2022/Gab. diretor/FasPM – objetivo: Por haver 
necessidade de realizar a condução de associados e dependentes, a fim de 
acompanhá-lo para exames e consultas, a contar a partir da data de cria-
ção no dia 11 de agosto de 2022. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Publicação a contar do dia 23 de agosto de 2022; Município de origem: 
castanhal-Pa; destino: Belém-Pa, no período de 25, 26, 27 e 28 de julho 
de 2022; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação; Na categoria 
“B”; Servidor: SGT clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 621.760.212-15, no 
Valor: r$527.52. ordENador: raUl ZÊNio GENTil SilVa; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 855690

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°170/iN/coNtrato, 
de 19 de seteMBro de 2022

Exercício: 2022
Processo nº: 2022/235033
contrato n°: 124/2022
fiscal do contrato: caP QoBM THiaGo aUGUSTo VilHENa da SilVa, Mf: 
57220120-1
fiscal Suplente do contrato: SUB TEN rr aNdrÉ raiMUNdo BENTES fEr-
rEira, Mf: 5131111-2
objeto: contratação de empresa especializada na exploração de serviços 
de restaurante, com fornecimento de café da manhã e refeições no sistema 
de preço por quilo e prato comercial mediante concessão de uso de área 
própria no Quartel do comando Geral do cBMPa.
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento
do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
contratada: fEirÃo da doNa dE caSa lTda
cNPJ: 10.888.680/0003-47
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 855799

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 124/2022
eXercÍcio: 2022
objeto: contratação de empresa especializada na exploração dos serviços 
de restaurante, com fornecimento de café da manhã e refeições prontas 
no sistema de preço por quilo e prato comercial mediante concessão de 
uso de área própria no Quartel do comando-Geral do corpo de Bombeiros 
Militar do Pará.
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origem: PrEGÃo ElETrÔNico nº 06/2022 - cBMPa e Processo Eletrônico 
2022/235033.
data da assinatura: 21/09/2022
Vigência: 21/09/2022 até 21/09/2023
contratada: fEirÃo da doNa dE caSa lTda
cNPJ: 10.888.680/0003-47
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 855795

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 243 diÁria/cedec de 21 de seteMBro de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM rENaTo SilVa fiGUEira, 
TEN QoBM áVila rodriGo dE SoUSa foNSEca, TEN QoBM MaTEUS 
HENriQUE BiTENcoUrT MacEdo, SGT QBM JoElSoN SilVa da SilVa, 
SGT QBM JoÃo BaTiSTa PaoSiNHo SaMPaio, SGT QBM PETEr Baia da 
coSTa, cB QBM JoSÉ lUiZ ViaNa PalHETa, cB QBM adEr da SilVa Baia 
NEVES, cB QBM HEYdEr ValdEri dE oliVEira SaNToS, Sd QBM rENaN 
caMara diaS e Sd QBM iTalo roMUlo PESSoa SoUSa, 07 (sete) diárias 
de alimentação para cada, perfazendo um valor total de r$ 10.191,51(dEZ 
Mil, cENTo E NoVENTa E UM rEaiS E ciNQUENTa E UM cENTaVoS), por 
terem seguido viagem de canaã/Pa, Marabá/Pa, Tucuruí/Pa, Santa isabel/
Pa, altamira/Pa, redenção/Pa, Tailândia/Pa e Moju/Pa para o município de 
Parauapebas/Pa, com diárias do grupo B, no período de 18 a 24 de setem-
bro 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: 856181

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 366, de 20 de seteMBro de 2022
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legisla-
ção peculiar, resolve:
art. 1º Tornar sem efeito a PorTaria Nº 155/iN/coNTraTo, de 22 de agosto 
de 2022, publicada em forma de extrato no doE nº 35.094, de 29 de agosto 
de 2022 e transcrita em Boletim Geral nº 163, de 30 de agosto de 2022.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 29 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 855808

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar N.º 004/2022
Portaria N.º 019/2022 – corrEGEdoria da PcEPa, de 20 de setem-
bro 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. coNSi-
dEraNdo 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 as informações contidas no processo E-Protocolo 
N.º 2022/1158358, de denúncia de suposta irregularidade administrativa 
e funcional nas dependências da Ur de Marabá coNSidEraNdo o despa-
cho da corregedora às folhas 08. rESolVE: art. 1º. iNSTaUrar a apura-
ção Preliminar N.º 004/2022 para apurar os fatos constantes no processo 
e-protocolo 2022/1215458. art. 2º – dESiGNar a servidora Hellen Jorge 
Silva da cruz, assistente administrativo, Matrícula funcional: 57190939/ 
, para presidir a apuração Preliminar N.º 004/2022. art. 3º – fixar para 
conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorro-
gação por igual prazo ou a continuidade excepcional do instrutório, sob 

motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos; art. 4º – Esta Portaria 
entrará em vigor, na data da publicação. registra-se, Publica-se e cumpra-
se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora da Polícia 
Científica do Pará.

Protocolo: 855658
iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar N.º 005/2022
Portaria N.º 020/2022 – corrEGEdoria da PcEPa, de 21 de setem-
bro 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. coNSi-
dEraNdo 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 as informações contidas no processo E-Protocolo 
N.º 2022/534512, de denúncia de suposta irregularidade administrativa e 
funcional nas dependências da Ur de Marabá coNSidEraNdo o despa-
cho da corregedora às folhas 22. rESolVE:art. 1º. iNSTaUrar a apura-
ção Preliminar N.º 005/2022 para apurar os fatos constantes no processo 
e-protocolo 2022/1221785 art. 2º – dESiGNar a servidora Hellen Jorge 
Silva da cruz, assistente administrativo, Matrícula funcional: 57190939/ 
, para presidir a apuração Preliminar N.º 005/2022. art. 3º – fixar para 
conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorro-
gação por igual prazo ou a continuidade excepcional do instrutório, sob 
motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos; art. 4º – Esta Portaria 
entrará em vigor, na data da publicação. registra-se, Publica-se e cumpra-
se.daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra -corregedora da Polícia 
Científica do Pará.

Protocolo: 855943

aViso de LicitaÇÃo
.

Pregão Eletrônico nº 071/2022 – PCEPA - PAE nº 2022/273495
objeto: aquisição de Materiais Permanentes para o laboratório de Toxicolo-
gia, Instrumental e Biologia Forense, desta Sede da Polícia Científica do Pará.
Entrega do edital: Junto aos sítios www.compraspara.pa.gov.br; www.policia-
cientifica.pa.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG 925453)
local de abertura: Junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br (UaSG 925453)
data de abertura: 04 de outubro de 2022, às 10h (Horário de Brasília).
Pregoeira Oficial: Lidiane Nascimento Gomes
ordenador de despesas: celso da Silva Mascarenhas

Protocolo: 856035

.

.

diÁria
.

Portaria n°. 1869/ 2022
HErBaT BUGGa PErEira SarMENTo
MaTrÍcUla: 55586613/1
carGo: Gerente
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 08/09/2022 a 13/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar MaNUTENÇÃo dE coMPUTadorES.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1645/ 2022
laÉrcio UcHoa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 57203763/1
carGo: Motorista
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 24/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1505/ 2022
doUGlaS Vidal diaS
MaTrÍcUla: 57220780/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
rildo MoraES PlaTiNo da SilVa
MaTrÍcUla: 5858275/2
carGo: Perito criminal
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diáriaS: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 16/08/2022 a 24/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEÍcUlar.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1826/ 2022
JUlia EUGÊNia fiGUErEdo MaTrÍcUla: 5894899
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 11/09/2022 a 18/09/2022
oBJETiVo: realizar treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 855922
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 149 /2022- Pad/diVersos 
Belém, 24 de agosto de 2022
a diretora Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere a diretora-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2018/308592, instaurado através da PorTaria Nº 30/2021-cGd/
Pad, publicado no doE 34. 761, de 10/11/2021, para apurar possíveis 
irregularidades nos atos e condutas de servidores deste departamento de 
Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 44/2022 - corrEGEdoria 
GEral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos 
fundamentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos, em 
virtude do instituto da prescrição.
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
44/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii - dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 2018/308592, instaurado através da PorTaria Nº 30/2021-cGd/Pad, 
publicado no doE 34. 761, de 10 de novembro de 2021, em virtude da 
prescrição da pretensão punitiva.
iii – ENcaMiNHar à corregedoria Geral do dETraN para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa.

Protocolo: 855912
Portaria Nº 168/2022-cGd/Pad/diVersos, de 19/09/2022.
a diretora do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo o requerimento sob protocolo nº 2022/560314, 
formulado pelos servidores Ednelson amaral Serrão e antônio rafael 
rodrigues Queiroz, em que solicitam revisão de suspensão para conversão 
em multa da penalidade aplicada pela PorTaria Nº 270/2021-cGd/Pad/
diVErSaS, publicada no doE nº 34.957, de 04/05/2022, nos autos do Pad 
nº 2018/26497.
coNSidEraNdo o despacho de julgamento emitido pela diretora Geral, 
opinando pelo deferimento do pedido.
r E S o l V E:
i – dEfErir o pedido de conversão de pena de suspensão em multa, na 
base de 50% por dia de remuneração, conforme §3º do art. 189 do regime 
Jurídico Único. devendo o servidor requerente permanecer em exercício 
durante o período.
ii – dETErMiNar à coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGP que ultime 
providencias relacionadas ao registro em ficha funcional e adequação da 
multa prevista pelo art. 124, ii da lei 5.810/94.
rENaTa MirEla dE SoUSa coElHo
dirETora GEral do dETraN-Pa
Portaria Nº 147/2022- Pad/diVersos 
Belém, 24 de agosto de 2022
a diretora Geral, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere a diretora-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
2020/839647, instaurado através da PorTaria Nº 32/2021-cGd/Pad, 
publicado no doE 34. 761, de 10/11/2021, em virtude do instituto da 
prescrição. para apurar possíveis irregularidades nos atos e condutas de 
servidores deste departamento de Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 45/2022 - corrEGEdoria 
GEral, que acolheu o relatório final da comissão Processante, pelos 
fundamentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo dos autos, em 
virtude do instituto da prescrição.
r E S o l V E:
i – acaTar o relatório da comissão Processante e o Parecer correcional n° 
045/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii - dETErMiNar o arQUiVaMENTo do Processo administrativo disciplinar 
nº 2020/839647, instaurado através da PorTaria Nº 32/2021-cGd/Pad, 
publicado no doE 34. 761, de 10 de novembro de 2021, em virtude do 
instituto da prescrição.
iii – ENcaMiNHar à corregedoria Geral do dETraN para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
rENaTa MirElla dE SoUZa coElHo
dirETora GEral do dETraN/Pa.

Portaria Nº 160 /2022- siNd. iNVestiGatiVa/diVersos
Belém, 29 de agosto de 2022
a corregedora chefe, do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições, conferidas por lei, e ….
coNSidEraNdo os termos do decreto n° 1.635 de 08.06.2015, que con-
fere ao diretor-Geral, atribuições para dirigir e coordenar os trabalhos do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
coNSidEraNdo a delegação de competência de que dispõe a PorTaria 
Nº 1861/2017-dG/cG/dETraN, publicada no doE nº 33400, em 22 de 
junho de 2017.
coNSidEraNdo os autos da Sindicância investigativa nº 2021/1362092, 
instaurada através da Portaria 04/2022 - cGd/SiNd. iNVESTiGaTiVa, PU-
Blicada No doE 34. 976, em 20 dE Maio dE 2022, para apurar possíveis 
irregularidades nos atos e condutas de servidores deste departamento de 
Trânsito do Estado do Pará.
coNSidEraNdo o Parecer correicional n° 47/2022 - corrEGEdoria GE-
ral, que acolheu o relatório final da comissão Sindicante, pelos funda-
mentos que expôs e concordou pelo arQUiVaMENTo com fundamento no 
art. 201,i, da lei 5.810/94.
r E S o l V E:
i– acaTar o relatório da comissão Sindicante e o Parecer correicional n° 
47/2022 – corrEGEdoria GEral.
ii- dETErMiNar o arQUiVaMENTo da Sindicância investigativa nº 
2021/1362092, instaurada através da Portaria 04/2022 - cGd/SiNd. iN-
VESTiGaTiVa, PUBlicada No doE 34. 976, em 20 dE Maio dE 2022, com 
fundamento do art. 201, i da lei 5.810/94.
iii– À Secretaria da corregedoria Geral do dETraN para que adotem as 
providências para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JUcirENE SilVa dE araUJo
corrEGEdora cHEfE/dETraN/Pa
PorTaria N°3353/2022-dG/cGP

Protocolo: 855941

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
aPostiLaMeNto Nº 01/2022
Nº do terMo de credeNciaMeNto MÉdico Nº 08/2018
ProcESSo Nº2022/1201250 - dETraN/Pa
ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
nº 04.822.060/0001-40 e a empresa S.E.S.M MÉdicoS S/S lTda - cli-
MEPTraN, inscrita no cNPJ nº 21.576.030/0008-97.
oBJETo E JUSTificaTiVa do aPoSTilaMENTo: reajustar o valor do Ter-
mo de credenciamento Médico, conforme cláusula segunda do referido 
termo originário.
Valor: o valor mensal de r$71.764,20 (Setenta e um mil, setecentos e 
sessenta e quatro reais e vinte centavos), passará a ser de r$ 108.788,82 
(cento e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centa-
vos) a contar de 24/07/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará
06 – Segurança Pública
125 – Normatização de fiscalização
1502 – Segurança Pública
8273 – Habilitação de condutores de Veículos
339039 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
fonte de recursos – 0261 – recursos Próprios
0661 – recursos Próprios – Superávit
fUNdaMENTo lEGal do aPoSTilaMENTo: artigo 65, § 8º da lei federal 
nº 8.666/93.
daTa do aPoSTilaMENTo: 19/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
dirETor GEral – dETraN/Pa

Protocolo: 855949

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 4005/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1180272;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Ângela do Socorro coutinho Monteiro, matrícula nº 57193225/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gências e de pequeno vulto que possam vim a ocorrer nas atividades de-
senvolvidas nos municipios de Paragominas, Ulianopólis, cametá e Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-2.000,00
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.
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Para aplicação: No período de 03/10 à 01/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855784
Portaria Nº 3982/2022-daF/cGP, Belém, em 16/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1177998;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
denise lúcia lopes dinelli, matrícula nº 3263916 /1, no cargo de aSG, 
lotada na daf/GP.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas travessia 
de balsas para os municipios Santarém, altamira, Monte alegre, alenquer, 
Óbidos e oriximiná.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-2.000,00
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 03/10/2022 a 01/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
Portaria Nº 3927/2022-daF/cGP, Belém, em 12/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1155027;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor Joé-
lcio Júnior da costa Graça, matrícula nº 55587588 /1, no cargo de Técnico 
de informática, lotado na dTo.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de;São domingos do Pará; São Geraldo do Pará; itupiranga; Eldorado 
dos carajás; curionópolis; Parauapebas; canaã dos carajás; Xinguara; 
ourilândia do Norte; Tucumã; São félix do Xingu; redenção; Santana 
do araguaia; conceição do araguaia, conforme Processo de diárias n° 
2022/1154953.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339036-r$- 2.500,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03/10/2022 a 01/11/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 856145
Portaria Nº 3998/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1132413;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Rosângela Noriko Oda Dias, matrícula nº 5946545/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
110,00 (CENTO E DEZ REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com 
transporte Barcarena/Belém/Barcarena.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-110,00
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 19 à 29/09/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4007/2022-daF/cGP, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1170848;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Walkimar de Oliveira Novaes, matrícula nº 80845456/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 

despesas emergências no municipio de cametá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-3.000,00
3339036-r$- 600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855647

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 3968/2022-DAF/cgp, de 15/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180128;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de caMETá – 03/10 a 12/10/2022, Para-
GOMINAS – 13/10 a 21/10/2022 e SOURE – 22/10 a 01/11/2022, a fim 
de realizar levantamento de clima organizacional com foco no diagnóstico 
de variáveis que impactam na efetividade dos serviços laborais nas cirE-
TraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225/1

adalberto arno Braga 5923831/2
Valdinar costa Vieira Junior 57189952/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3970/2022-DAF/cgp, de 15/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180128;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de NoVE E MEia (09 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de caMETá – 03/10 a 08/10/2022, ParaGoMiNaS – 
09/10 a 12/10/2022, a fim de realizar levantamento de clima organizacio-
nal com foco no diagnóstico de variáveis que impactam na efetividade dos 
serviços laborais nas cirETraN’s dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
Glaura iolanda Brito Pires 3158730/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3973/2022-DAF/cgp, de 15/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1181065;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de ACARÁ – 03/10 a 16/10/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como desen-
volver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
Edilson Biá Viana 57226741/1

Gustavo alex Santos de oliveira 57226721/1
João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3974/2022-DAF/cgp, de 15/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180527
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 02 à 16/10/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veiculo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como no cumprir o cronograma de ações estabelecidos pela da dTo, em 
especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18)da rodovia Br 
316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.



diário oficial Nº 35.124   63Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

NoMe MatricULa
Mauro Moura da Silva 54195728/2

rosemiro filho de freitas Maués 57195019/2
frederico costa lins 57176371/2

charles Santos e cunha 54191524/2
antonieta cristina araújo carvalho 5632994/1
Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280/2
cláudia deolinda alvarez félix 57226873/1
charles Yuri Souza de castro 57232049/1
Silverton dos Santos Gomes 57227376/1

iolete Maria dos Santos anderson 54191814/3
Hércules farias da rocha 57209343/2

Hiran costa Mesquita 5805201/3
Katy Keizer de lima lima 57228290/1

Sidclei furtado farias 5921334/1
leidyane Marques Machado 57200238/1
Marisandra Maia da Silva 57198274/1

Sônia Maria lima da costa 57200228/1
Vera Márcia da Silva Paredes 57194771/2

Pedro Hugo de lima filho 57226484/1
cláudia da Silva Nascimento 57224176/2

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3978/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1178785;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de abaetetuba no período de 02 à 30/10/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em 
cumprimento a cronograma de ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
luis antonio Pinheiro cardoso 57230582/1

Bárbara de cássia ferreira Moreira 57226452/1
deninson Henrique Monteiro Maia 57200271/1

allan Soares Monteiro 57200349/1
fabrício Gomes de oliveira 54192712/2

antonio robson cascaes dantas 57217207/2
alexandre caetano de Sousa 57209138/1
inês Maria Miléo Guerreiro 8080089/1

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219/2
Sávio Marcelo oliveira Henriques 57226858/1
clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741/3

luana aline cardoso leitão 54192725/2
Karina Sant’ana aleixo 57226498/1
liliane ferreira Pontes 5945397/1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231/1
Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691/1
antonia Pereira de oliveira coelho 57226492/1

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3979/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180008;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para o 
município de Acará no período de 03 à 16/10/2022, a fim de realizar ações de 
fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como controle de fluxo de 
veículos, em cumprimento a cronograma de ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
rosana abreu fernandes 57226481/1

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594/1
Ellen correa fortunato 57210661/2

roseane de fátima cardoso damaso 57200357/1
rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 3980/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1179968;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Acará no período de 02 à 16/10/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como controle 
de fluxo de veículos, em cumprimento a cronograma de ações determina-
das pela dTo.

NoMe MatricULa
roberta rossy da Silva franco da costa 57193812/2

Kátia regina oliveira cruz 5799457/1
Kelly da Silva alves 57227729/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3983/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180127;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de caTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ACARÁ – 02/10 a 16/10/2022, a fim de re-
alizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
francisco Mauro Santa rosa Novaes 57226391/1

luciano azevedo Nascimento 57214954/1
Sandro da Silva Soares 57194202/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3984/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1177892;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SaNTarÉM – 03/10 a 12/10/2022, alEN-
QUEr – 13/10 a 16/10/2022, MoNTE alEGrE – 17/10 a 20/10/2022, ÓBi-
doS – 21/10 a 25/10/2022, oriXiMiNá – 26/10 a 29/10/2022, oriXiMi-
NÁ/BELÉM – 30/10 a 01/11/2022, a fim de realizar o inventário mobiliário 
anual 2022 do Sispat Web.

NoMe MatricULa
Geraldo Sérgio de assis 3262650/1

denise lúcia lopes dinelli 3263916/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3986/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180069;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de Salinópolis no período de 02 à 30/10/2022, 
a fim de realizar a fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento ao cronograma de ações determinadas pela dTo.

NoMe MatricULa
Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024/2

Gerson Gomes Santiago 57192440/2
lyndon chrysler de almeida 5816874/2

antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951/1
francisco antonio da Silva 57198620/1

Edson itamar Barradas da Silva 57200229/1
Evandro ferreira Marques 57188406/2

robson diego oliveira da Silva 54185842/3
franciley roberto Maciel ferreira 57227745/1

Sirley da Silva Julio 57214394/2
ilmar anaisy araújo Borges 57205216/1
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Sandra Seny china Bastos 57230596/1
Giselle oliveira Uribe rosado 57213563/2
fábio rodrigo Braga Santiago 57197560/2
Nelson Horacio Salgado rego 57232981/1

Wanderley Pontes ferreira 57211861/2
luiza Silvana Pinheiro Meireles 57227614/1

Edmée Maria Queiroz de araujo alves 57229227/1
Jofre costa e cunha 54191302/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855782
PORTARIA Nº 3988/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1178837;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e um e meia (21 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de abaetetuba no período de 03 à 24/10/2022, a 
fim de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, em 
cumprimento o cronograma estabelecido pela dTo.

NoMe MatricULa
Wellington carlos Henriques Martins 54195738/2

Gleydson Monção araújo 57201966/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 3989/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180962;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARITUBA – 03/10 a 16/10/2022, a fim de realizar 
controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem como 
desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
ricardo Peixoto Mendes 57203600/1

Enivaldo Pardauil da costa 57198277/1
lícia Maria dos Santos freire 5638704/1

Melquizedec dos Santos andrade 54189205/2
Kelly Maia Santana 57228950/1

andré dos reis Piquet 57198260/1
rosivaldo oliveira de Sousa 57193604/2

ivan luis da conceição Jaster 57198279/1
Sandro araújo da costa 57211244/2

almir dos Santos da Silva 57191487/2
Waldir fernando accarino Grobério 5169593/3

luiz rabello Junior Melo 57205417/1
Madson William rodrigues de leão 57199356/2

adenilson Martins Nascimento 54193763/3
Marcus roberto Saldanha Batista 57228955/1

Willy de Souza Pena 57198712/1
daniel figueiredo Guerreiro 57198721/1

José Humberto daniel lisboa 5557135/2
Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999/1

rita de cássia Moreira de Melo Pompeu 57205875/1
fábio Máximo da Silva 57211773/2

Marcela de Jesus Pinheiro 57228952/1
adenor de Jesus Guedes 54186678/3

Eudo Mamede da costa Junior 57212965/2
osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796/2

cláudio José fonseca Monteiro 57228801/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4009/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180358;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrEZE E MEia (13 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de TAILÂNDIA – 03/10 a 16/10/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de trânsito no referido municipio, bem como desen-
volver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional.

NoMe MatricULa
Britis Helena Valente do carmo 57202136/2

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687/2
João das Merces oliveira Júnior 57226382/1

alberto Jansen ferreira 57231977/1
Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226/1

ademilton Vaz de Quadros 57230538/1
Mauro luiz da Silva costa 57194178/2

Humberto celso rosa 57195441/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855783
PORTARIA Nº 4026/2022-DAF/cgp, Belém, 19/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1182182;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Bonito – 03 à 05/10/2022, Nova Timboteua 
– 06/10/2022, capanema – 07 e 08/10/2022, Bragança – 09/10/2022, 
augusto corrêa – 10 e 11/10/2022, Primavera – 12/10/2022, Quatipu-
ru – 13 e 14/10/2022, São João de Pirabas/Belém – 15 à 17/10/2022, a 
fim de realizar levantamento das necessidades de implantação horizontal 
e vertical incluindo pórticos e defensas metáticas nas rodovias Pa-322, 
Pa-380, Pa-242, Pa-242, Pa-458, Pa-454, Pa-446, Pa-324, em trechos 
pertencentes aos municipios acima citados.

NoMe MatricULa
amiraldo corrêa Seabra Júnior 54194721/2
raimundo Euclides de carvalho 3262219 /1
Marcelo Pinto da costa Mendes 57189949 /1

Warlenton Nazareno de Melo Brito 80845570 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4034/2022-DAF/cgp, Belém, 19/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1195346;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e oito e meia (28 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de conceição do araguaia – 13/10 a 19/10/2022, São 
félix do Xingú – 20/10 à 26/10/2022, Parauapebas – 27/10 à 02/11/2022, 
Marabá/Belém – 03/11 à 10/11/2022, a fim de acompanhar os trabalhos 
realizados pela equipe de fiscalização de trânsito, além de reunir com as 
equipes e chefes de operação nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
Josimar Marques Viana 57227635 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4032/2022-DAF/cgp, Belém, 19/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1188462;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Tucuruí no período de 26/09 á 11/10/2022, a fim de 
conduzir veículo para dar apoio logistico a cirETraN do referido municipio.

NoMe MatricULa
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4031/2022-DAF/cgp, Belém, 19/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1187384;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de Acará no período de 23 á 28/09/2022, a fim de realizar aten-
dimento de cNH durante banca itinerante de 2ª fase, no referido municipio.

NoMe MatricULa
ana Paula farias Brown 80845544/1

Mauro Marcelo Marques carvalho 80845446 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4016/2022-DAF/cgp, Belém, 19/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1181077;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Nova ipixuna no período de 23/09 à 28/09/2022, 
a fim de realizar atividades na banca itinerante 1ª fase CHN, no referido 
municipio.

NoMe MatricULa
Maria Eliete lima Brito 3263851 /1

alvaro augusto dos Santos Moraes 57200281 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 856138
PORTARIA Nº 3977/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180850;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento treze e meia (13 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Marituba no período de 03 à 16/10/2022, a fim de 
realizar controle de fluxo de veiculo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como no cumprir o cronograma de ações estabelecidos pela da dTo, em 
especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18)da rodovia Br 
316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

NoMe MatricULa
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136/2

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715/2
Normando Queiroz Borges 57194381/2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949/2

luciano Batista Santos Braga 57201668/2
Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558/1

Benedito Nascimento Sidônio 57226314/1
José roberto dos Santos ferreira 57208054/1

José ribamar do Nascimento 57201705/1
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620/1
Marcos allan dos Santos Brito 57232048/1
orivaldo rodrigues dos Santos 57228929/1

Hamilton Barbosa da Silva Júnior 57198269/1
inaldo carlos costa araujo 57211166/2

lorena Suelen de Souza costa 57232111/1
Márcio odilio cerveira de oliveira 57202286/1

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289/1
Gilson clay Modesto de campos 57212328/2

daniel Souza campelo 57190500/2
Soraia Selma andrade cardoso 57202052/1

raimundo da costa cunha 57198617/1
Peter Mendes Pereira 57226369/1

Eduardo Valério amaral cavalcante 57198618/1
Jorge fernando dos Santos Tuma 57198267/1

Wil Mauricio de aragão rocha 57200272/1
fabrício José Pantoja ferreira 57200278/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4002/2022-DAF/cgp, de 16/09/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1073041;

r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Eldorado dos carajás/Belém no período de 03 
à 28/10/2022, a fim de realizar e concluir atendimento de processos de 
veículos e dá treinamento aos aprovados no PSS.

NoMe MatricULa
Paula cristiane Viana da costa 57197141/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 855646
PORTARIA Nº 4000/2022-DAF/cgp, Belém, 16/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1180882;
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 Município 
de Belém para os municípios de Tailândia – 03 à 05/10/2022, Mocajuba – 
06 à 09/10/2022, cametá – 10 à 12/10/2022, Baião – 13 à 16/10/2022, 
Barcarena – 17 à 19/10/2022, Moju – 20 à 24/10/2022, abaetetuba/Belém 
– 25 à 28/10/2022, a fim de acompanhamento, credenciamento, renova-
ção e mudança de endereço dos cfcs e capacitadoras.

NoMe MatricULa
Josenilce da Silva Pantoja Santos 1040 /1

luisa lobato da Silva 57198055 /1
otávio Silva Barbosa 3156834 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 856072

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria
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Portaria
.

Portaria Nº 276/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
da cidade Nova (cTcN):
PrESidENTE: Karla criSTiaNNE rodriGUES aZEVEdo – diretora
MEMBro: adriaNo da SilVa riBEiro- Gerente de segurança
MEMBro: Maria do Socorro MarQUES loBo- Psicóloga
MEMBro: iSoliNa dE NaZarE corrEa ViEira- assist. social
MEMBro: adriaNa TEiXEira MaciEl- assist. administrativo
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 856073
Portaria Nº 1128/2022-cGP/seaP
 Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 6658/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar objetivando apurar o fato 
narrado no Boletim de ocorrência nº 00052/2021.104176-1, datado de 
30/12/2021, encaminhado via e-mail, no dia 07/01/2022, acerca do não 
pagamento de valores nos meses de  outubro, novembro, dezembro de 
2020 e fevereiro e março de 2021 ao egresso ValdEri ToBiaS MoarES 
(iNfoPEN 101635), quando custodiado no centro de recuperação regional 
de  Bragança, referente ao trabalho laboral exercido dentro da unidade 
prisional como ajudante de cozinha;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de materia-
lidade e autoria da prática de infração funcional pelos servidores do centro 
de recuperação regional de Bragança-crrB, com fulcro no art. 201, i, da 
lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
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5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856064
Portaria Nº 275/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 20 de setembro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da central de Triagem 
Metropolitana ii (cTM ii):
PrESidENTE: rUTH HElENa da coSTa BENaSSUlY – diretora
VicE-PrESidENTE: afoNSo MaUro SaNTaNa dE oliVEira- coordenador 
administrativo
MEMBro: clEBSoN JUNior PiMENTEl GoMES- coordenador de segurança
MEMBro: aiNa coSTa rodriGUES- Psicóloga
MEMBro: ariaNE TaVarES BENTES- Psicóloga
MEMBro: aNdra dE NaZarETH NaVarro doS SaNToS- assistente social
MEMBro: roSiMEirE XaViEr GraNJa caMPoS- assist. social
MEMBro: liliaN VaUGHaN liMa dE oliVEira- Terapeuta ocupacional
MEMBro: aNdrEZa rodriGUES caBral crUZ- assist. administrativo
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 856076
Portaria Nº 1134/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
7037/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar o suposto acidente de trânsito 
envolvendo veículo de servidor, lotado na diretoria de assistência Biop-
sicossocial, com veículo de terceiro, em via pública, no dia 07/05/2022, 
conforme Boletim de ocorrência nº 00014/2022.101297-8, de 27/05/2022 
e termo de denúncia nº 23/2022-cGP/SEaP, de 21/06/2022;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração da funcional por servidor desta SEaP/Pa;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856056
Portaria Nº 1130/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6612/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
sobre o fato presenciado, via câmeras de segurança da central de Triagem 
Masculina de Marabá, envolvendo  dois servidores em ato sexual na área 
externa do centro de reeducação feminino de Marabá, ocorrida no dia  
02/03/2021, conforme  ofício  interno nº 093/2021-SEc/crfM/SEaP, de 
05/03/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração funcional pelos servidores desta SEaP;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVaMEN-
To, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856063
Portaria Nº 1127/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 30 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6268/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar  a fuga da PPl faBricio al-
caNTara faVacHo (iNfoPEN 82397), ocorrida em 24/06/2020, quando 
custodiado na colônia Penal agrícola de Santa izabel- cPaSi, conforme 
e-mail enviado pelo cPaSi/SEaP, em 26/06/2020;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de materia-
lidade e autoria da prática de infração funcional pelos servidores do colônia 
Penal agrícola de Santa izabel- cPaSi, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo no que tange a ausência de au-
toria e dETErMiNar o arQUiVaMENTo, do presente feito, com fulcro, por 
analogia, no art. 201, i, da lei 5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei 

n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856066
Portaria Nº 1136/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o preceituado no art. 191, §2°, da lei 5.810/1994 com 
nova redação dada pela lei n° 9.230 de 2021, acerca da acumulação ilegal 
de cargos, Empregos ou funções, deverá a autoridade competente ins-
taurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado –PADS, sob o rito 
sumário, para apuração e regularização da acumulação ilegal;
CONSIDERANDO os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplifi-
cado nº 7083/2021-cGP/SEaP, em face do servidor E.B.S. (M.f: 5927296), 
agente penitenciário, objetivando apurar o acúmulo ilegal de dois car-
gos públicos pelo servidor em comento, junto à SEaP/Pa e a Prefeitura 
Municipal de rurópolis/Pa, conforme documentação acostada no PaE nº 
2022/195435. o servidor, infringiu os arts. 177, i, Vi c/c art. 178, i e V, 
art. 189 e art. 190, iV, X. Xii e Xiii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo do acusado E.B.S. (M.f: 
5927296), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, tendo 
em vista a ausência de má-fé que possa ensejar alguma espécie de infra-
ção disciplinar, com fulcro no art. 221, § 1º, do rJU/Pa;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo do 
servidor E.B.S. (M.f: 5927296), tendo em vista a ausência de má-fé, com 
fulcro no art. 221, §1° do rJU, e posterior arQUiVaMENTo do presente 
feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da 
lei nº 8.972/2020;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de 
Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856050
Portaria Nº 1135/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6413/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar denúncia de supostos maus-tra-
tos e tortura no centro de reeducação feminino de ananindeua – crf , 
conforme ofício nº 03/2020, encaminhado via e-mail enviado pela 1º Pl 
de Execuções Penais/
Belém, datado de 15/05/2020;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração da funcional por servidor desta SEaP/Pa;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972/2020.
art. 2º- oficiar à 1º PJ de Execuções Penais-
Belém, acerca da presente decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856052
Portaria Nº 1133/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6647/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta denúncia de espanca-
mento à PPl VaNdro coSTa fUrTado (iNfoPEN 277422), ao ser custo-
diado no centro de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMabt/SEaP, no 
dia 29/03/2020, conforme Mem. Nº 0146/2020-cTMaBt/SEaP, datado de 
31/03/2020, encaminhado pela diretoria de administração Penitenciária-
daP/SEaP;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de autoria ou prática de infração da funcional pelos servidores do centro 
de Triagem Masculina de abaetetuba-cTMabt/SEaP.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856060
Portaria Nº 1132/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 31 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6615/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
referente ao suposto excesso cometido à PPl JorGE BrENo oliVEira dE 
SoUZa (iNfoPEN 213226), durante intervenção em bloco carcerário do 
Presídio Estadual Metropolitano ii- PEM ii, conforme relatório de diligência 
nº 013/2021-cGP/SEaP, de 25/03/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, por ausência de indícios 
de materialidade e de autoria da prática de infração funcional pelos servi-
dores do Presídio Estadual Metropolitano ii- PEM ii.
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rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856061
Portaria Nº 1138/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 21 de agosto de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5906/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e/ou funcional do servidor J.c.S.c. (M.f.: 54181622), lotado no Presídio 
Estadual Metropolitano ii- PEM ii, conforme apurado na Sindicância admi-
nistrativa investigativa nº 5304/2019-cGP/SEaP. desse modo, há supos-
tos indícios de eventuais inobservâncias aos deveres funcionais por parte 
do servidor. Sendo esta falta grave, desse modo, recai em tese, tal conduta 
aos arts.177, Vi c/c art. 190, iV, todos da lei nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela aplicação da PENalidadE de SUSPENSÃo do servidor 
J.c.S.c. (M.f.: 54181622), pelo prazo de 30  (trinta) dias, com fulcro nos 
arts.177, Vi c/c art. 190, iV, todos da lei nº 5.810/1994-rJU,  com conver-
são em multa à base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento 
ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de suas atribui-
ções, com fulcro no art. 189, §3°, da lei 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar ParcialMENTE o relatório conclusivo e rEcoMENdar a 
aplicação da penalidade de SUSPENSÃo por 90  (noventa) dias em face do 
servidor J.c.S.c. (M.f.: 54181622), por infração aos arts.177, Vi c/c art. 
190, iV, todos da lei nº 5.810/1994-rJU,  SEM coNVErSÃo EM MUlTa;
art. 2º - ENcaMiNHar os autos na íntegra para anuência do Gabine-
te/SEaP, acerca da recomendação em face do servidor J.c.S.c. (M.f.: 
54181622);
art. 3º - rEMETEr o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Gestão 
de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor, após a 
deliberação do Gabinete/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE

Protocolo: 856038
Portaria Nº 1137/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 28 de julho de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6401/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e/ou funcional do servidor G.M.S. (M.f.: 5954054), Policial Penal, re-
ferente à suposta conduta desurbana, ausência de discrição e sinais de 
embriaguez, bem como, em tese, apontar arma de fogo para particular, tal 
conduta amolda-se ao art. 177, ii, iii e Vi c/c arts. 189 e art. 190, iV, da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU c/c art. 110, i, da lei nº 8.972/2020, con-
forme ofício nº 1521/2021-chefe de Gabinete do comando Geral da Polícia 
Militar, datado de 07/10/2021, encaminhado via PaE nº 2021/1111234, 
em 13/10/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materiali-
dade, pugnou pela aplicação da PENalidadE de SUSPENSÃo do servidor 
G.M.S. (M.f.: 5954054), pelo prazo de 60  (sessenta) dias, com fulcro 
nos art. 177, ii, iii e Vi c/c arts. 189 e art. 190, iV, da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU, SEM coNVErSÃo EM MUlTa;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e rEcoMENdar a aplicação da 
penalidade de SUSPENSÃo por 60  (sessenta) dias em face do servidor 
G.M.S (M.f.: 5954054), Policial Penal, por infração aos art. 177, ii, iii e 
Vi c/c arts. 189 e art. 190, iV, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU,  SEM 
coNVErSÃo EM MUlTa;
art. 2º - ENcaMiNHar os autos na íntegra para anuência do Gabinete/SEaP, 
acerca da recomendação em face do servidor G.M.S. (M.f.: 5954054);
art. 3º - rEMETEr o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais do servidor, à 
comissão de Estágio Probatório, após a deliberação do Gabinete/SEaP;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856044
Portaria Nº 1256/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investigati-
va Nº 7176/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no ofício 
interno nº 503/2022-cTMaBT/SEaP/Pa, de 09/09/2022, referente às circuns-
tâncias do óbito da PPl JESSE coUTiNHo QUarESMa (iNfoPEN 100258), na 
cela c-06, no centro de Triagem Masculino de abaetetuba-cTMaBT.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações.

art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856013
Portaria Nº 1258/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7178/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados em 
denúncia, encaminhada por e-mail, no dia 16/09/2022, acerca de suposta 
perseguição, assédio moral e extravio de atestados, em desfavor de aluno 
do curso de formação para policial penal;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856023
Portaria Nº 1257/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando ao 
acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Esta-
dual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa Nº 7177/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
formulário de óbito da PPl GEdiElSoN SaNToS doS SaNToS (iNfoPEN 
76216), referente às circunstâncias do óbito, quando internado no Hospital 
João de Barros Barreto, no dia 10/09/2022;
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, El-
ToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856020
Portaria Nº 1267/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 21 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar nº 7180/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos ex-servidores 
K.P.d.f. (funcional: 55586753), B.c.N. (funcional: 5947373) e r.c.S.r. 
(funcional: 5948705), objetivando apurar a responsabilidade subjetiva dos 
envolvidos pelo cometimento de supostas infrações funcionais aos arts. 
177, Vi; 178, V c/c 189 e 190, iV, Xiii e XiX, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, fUNcioNal: 55585599 – Presidente; ElToN da coS-
Ta fErrEira, fUNcioNal: 57202521 – Membro; EliZaBETH MalcHEr Vi-
lHENa, fUNcioNal: 5464285 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais;
art. 6º - oficiar à coNJUr/SEaP para análise e cumprimento dos outros 
itens citados pela PGE/Pa, à dEcrif e ao Ministério Público, para provi-
dências que julgarem pertinentes, e ao Gabinete desta SEaP e à PGE/Pa, 
acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 855958
Portaria Nº 1266/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 21 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5585/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta inércia administrativa, 
falta de planejamento ou má gestão de recursos públicos no que tange 
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à contratação emergencial de empresa especializada na prestação de 
serviço de lotação de ônibus, até a conclusão do processo licitatório nº 
2020/317789, para o mesmo objeto;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa 
e imparcial dos autos, verificou indícios de materialidade e autoria 
em desfavor dos servidores K.P.d.f. (funcional: 55586753), B.c.N. 
(funcional: 5947373) e r.c.S.r. (funcional: 5948705), no entanto, houve 
o encerramento do vínculo funcional dos servidores, razão pela qual 
pugnou pelo arquivamento por perda de objeto, e, em caso de retorno 
dos servidores ao quadro funcional desta Secretaria, após a devida 
comunicação da diretoria de Gestão de Pessoas, nos termos da PorTaria 
Nº 863/2019-cGP/SUSiPE, que seja instaurado Processo administrativo 
Disciplinar, a fim de apurar a responsabilidade subjetiva dos envolvidos;
rESolVE:
art. 1º - NÃo acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar instauração 
de Processo administrativo disciplinar em desfavor dos ex-servidores 
K.P.d.f. (funcional: 55586753), B.c.N. (funcional: 5947373) e r.c.S.r. 
(Funcional: 5948705), a fim de apurar a responsabilidade subjetiva dos 
envolvidos, pelo cometimento de supostas infrações funcionais aos arts. 
177, Vi, 178, V c/c 189 e 190, iV, Xiii e XiX, da lei nº 5810/94;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, presente decisão e 
PORTARIA à Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, para fins de registro nos 
assentamentos funcionais dos ex-servidores;
art. 3º - dar ciência da presente decisão à coNJUr/SEaP para análise e 
cumprimento dos outros itens citados pela PGE/Pa, à dEcrif e ao Minis-
tério Público, para providências que julgarem pertinentes, e ao Gabinete 
desta SEaP e à PGE/Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 855967
Portaria Nº 1265/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 21 de setembro de 2022.
o corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
rESolVE:
art. 1º - aNUlar os efeitos da PorTaria Nº 0802/2022-cGP/SEaP, de 
09/06//2022, publicada no doE nº 35.007, de 14/06/2022, referente à 
decisão da Sindicância administrativa investigativa nº 5585/2020-cGP/SEaP;
art. 2º - dETErMiNar, junto ao dGP, a retirada dos registros nos as-
sentamentos funcionais dos ex-servidores K.P.d.f. (funcional: 55586753), 
B.c.N. (funcional: 5947373) e r.c.S.r. (funcional: 5948705), conforme 
solicitado pela PGE/Pa;
art. 3º - dar ciência da presente decisão à coNJUr/SEaP para análise e 
cumprimento dos outros itens citados pela PGE/Pa, à dEcrif e ao Minis-
tério Público, para providências que julgarem pertinentes, e ao Gabinete 
desta SEaP e à PGE/Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 855986
Portaria Nº 1254/2022-cGP/seaP 
Belém (Pa), 14 de setembro de 2022. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disci-
plinar Nº 7174/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor M.r.l.S. (M.f.: 
5946852), ao supostamente, encaminhar mensagens instigando insubordi-
nação e desurbanidade via Whatsapp, tal conduta amolda-se à falta grave, 
em tese, art.177, ii, Vi, art. 178, Xi c/c art. 189, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU/Pa;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa (M.f.: 54196889)-Presidente; ElToN da coS-
Ta fErrEira (M.f.: 57202521)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, (M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 855999
Portaria Nº 1255/2022-cGP/seaP  
Belém (Pa), 20 de setembro de 2022.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 
199, da lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 105, § 1°, da lei Estadual n° 
8.972/2020;

rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa Nº 7175/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
nos autos do processo nº 22001673-22.2022.8.14.0401, sobre o interno 
acacio PaNToJa doS SaNToS (iNfoPEN 40945), referente a suposta 
agressão física, narrada no termo de audiência do dia 16/08/2022, quan-
do custodiado no centro recuperação Penitenciário do Pará iV, no dia 
04/11/2021, bem como agressão em desfavor de 12 presos da mesma 
cela e irregularidades acerca de troca de uniforme e material de higiene 
pessoal, quando custodiado na cadeia Pública para Jovens e adultos, con-
forme ofício nº 1068/2022-Vcor/rMB, de 09/09/2022.
art. 2 º - designar aNdrÉ SilVa dE oliVEira (M.f. 42811)– Presidente, 
ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521), Membro– EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa, (M.f. 5464285) - Membro, para conduzirem as investiga-
ções.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação.
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
Art. 5º- Oficiar à VEP acerca da presente instauração.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 856005

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: terMo de distrato
- Término de Vínculo: 21/09/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: JaQUEliNE da SilVa cHaVES coliNS
Matrícula: 57195086/2 – TEc. EM GESTao PENiTENciaria – SErViÇo Social
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 856082

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 2569/22/dGP/seaP, Belém, 20 de setembro de 2022. 
dESiGNar a servidora NaYara GalVao PErEira, Matrícula nº 5905364, 
para responder pela Gerência administrativa na central de Triagem da cre-
mação (cTc), a contar de 20 de setembro de 2022 até ulterior deliberação.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 855787

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 274/2022 – GaB/seaP
Belém/Pa, 21 de setembro de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor Paulo rocha cunha– Matrícula funcional nº 
57205509 - como fiscal titular e o servidor Luanderson Sardinha Vieira – 
Matrícula Funcional nº 5946895, como fiscal suplente do Contrato Admi-
nistrativo n° 094/2022/SEaP – Processo: 2022/927003, celebrado entre a 
empresa clube de Tiro de Belém, e a SEcrETaria dE ESTado dE adMi-
NiSTraÇÃo PENiTENciaria – SEaP cujo objeto é prestação de serviço de 
locação de estande de tiro, com fornecimento de alvos silhueta humanoide, 
para realização da disciplina de armamento e Tiro referente ao curso de 
Formação Profissional do Concurso C-208 (N° 001/2021 – SEAP/SEPLAD 
de 29 de julho de 2021).
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 855682
.

errata
.

errata
PreGÃo eLetrÔNico Nº 035/2022 – Processo 2022/165019 - 
UasG 925852
oNde se LÊ:
1.4. os valores dos itens serão conforme definidos na tabela abaixo:
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44

MESa  cliNica dE aTENdiMENTo - Mesa clínica. 
Material: tubos e chapas de aço inoxidável. dimensões: 
comprimento: 1,14 m, largura: 0,70 m e altura: 0,90 
m. características adicionais: c/ vincos e furo central 

p/ escoamento de líquidos. Tipo: p/ atendimento 
veterinário (pequenos animais). acessórios: ganchos p/
contenção, suporte p/soro e balde alumínio. ProdUTo 

VETEriNário.

Uni-
dade 04

r$ 
2.974,61

 

r$ 
11.898,44

 

Leia-se:
oNde se LÊ:
1.4. Os valores dos itens serão conforme definidos na tabela abaixo:
 

44

MESa  cliNica dE aTENdiMENTo - Mesa clínica. Material: 
tubos e chapas de aço inoxidável. dimensões: comprimen-
to: 1,14 m, largura: 0,70 m e altura: 0,90 m. caracterís-
ticas adicionais: c/ vincos e furo central p/ escoamento 
de líquidos. Tipo: p/ atendimento veterinário (pequenos 

animais). acessórios: ganchos p/contenção, suporte p/soro 
e balde alumínio. ProdUTo VETEriNário.

Uni-
dade 04 r$ 

2.193,05 r$ 8.772,20

Nícolas Pinto alves
Pregoeiro designado

Protocolo: 855816
ERRATA DE PORTARIA N°00730/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.121 de 20 de setembro de 2022, Protocolo: 854911
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5415012 – EdMilSoN PiNHEiro NEVES – MoToriSTa.
Período: 24/08 a 24/08/2022 – diária(s): 1 (uma diária)
Leia-se:
Servidor(es): 5920687 - HailToN liMa da coSTa – MoToriSTa.
Período: 24/08 a 24/08/2022 – diária(s): 1 (uma diária)

Protocolo: 856205
ERRATA DE PORTARIA N°00795/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.122 de 21 de setembro de 2022, Protocolo: 855525
oNde se LÊ:
Servidor(es): 5898842 – aNToNio ViriaTo Moia Gaia; MoToriSTa - MoTo-
riSTa; 5940670; Período: 24/08 a 25/08/2022 – diária(s): 1 (uma diária).
 5940670– GilENo riBEiro carNEiro - aGENTE PENiTENciário.
Período: 24/08 a 25/08/2022 – diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)

Protocolo: 856208

.

.

diÁria
.

Portaria Nº.2400/2022 884461 - crM. Vitoria do XiNGU
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a caráTEr dE TraNSfErÊNcia Para 
a coMarca dE SaNTarÉM.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: ViToria do XiNGU.
destino: SaNTarEM
Servidor (es):ElGio MorEira BraNdÃo, MaT. 6403407,aGENTE PriSio-
Nal,WaNdSoN ViTor MENEZES dE SoUSa, MaT.5953867, Policial PE-
Nal, aNa Maria MarTiNS dE SoUSa,MaT.5937540, aGENTE PriSioNal.
Período: 08 a 09/07/2022 - diária(s): 1 1/2 (UMa E MEia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 855929
Portaria Nº: 00850/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
8083967; MiGUEl raiMUNdo MorEira da roSa; SErVENTE; Período: 
23/08/2022 a 23/08/2022 origem: BElÉM; destino: iGaraPÉ-aÇU; obje-
tivo: TraNSPorTar PEiXES coMPradoS EM iGaraPÉ aÇU Para ENTrE-
Gar Na cPaSi.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856202
Portaria Nº: 00852/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5798213; lUiZ faBio oliVEira BarroS; GErENTE; Período: 
31/08/2022 a 31/08/2022 origem: BElÉM; destino: aBaETETUBa; ob-
jetivo: ParTiciPar do ENcErraMENTo do ProJETo coNQUiSTaNdo a 
liBErdadE E dE rEUNiÃo coM a JUÍZa da VEP E coM o SEcrETário dE 
EdUcaÇÃo So MUNicÍPio dE aBaETETUBa.; diária(s): 1 (uma diárias);
57233697; Maiara BESSa fErrEira; aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo; Período: 31/08/2022 a 31/08/2022 origem: BElÉM; destino: aBaE-
TETUBa; objetivo: ParTiciPar do ENcErraMENTo do ProJETo coN-
QUiSTaNdo a liBErdadE E dE rEUNiÃo coM a JUÍZa da VEP E coM o 
SEcrETário dE EdUcaÇÃo So MUNicÍPio dE aBaETETUBa.; diária(s): 
1 (uma diárias);
5960250; raQUEl do NaSciMENTo PiNTo liMa; coordENador; Perí-
odo: 31/08/2022 a 31/08/2022 origem: BElÉM; destino: aBaETETUBa; 
objetivo: ParTiciPar do ENcErraMENTo do ProJETo coNQUiSTaNdo 
a liBErdadE E dE rEUNiÃo coM a JUÍZa da VEP E coM o SEcrETá-
rio dE EdUcaÇÃo So MUNicÍPio dE aBaETETUBa.; diária(s): 1 (uma 
diárias);
5917597; rodriGo diaS TEiXEira; GErENTE; Período: 31/08/2022 a 
31/08/2022 origem: BElÉM; destino: aBaETETUBa; objetivo: ParTici-
Par do ENcErraMENTo do ProJETo coNQUiSTaNdo a liBErdadE E 
dE rEUNiÃo coM a JUÍZa da VEP E coM o SEcrETário dE EdUcaÇÃo 
So MUNicÍPio dE aBaETETUBa.; diária(s): 1 (uma diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856203

Portaria Nº: 00841/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54181435; MarcoS aNToNio ViEira da cUNHa; MoToriSTa; Período: 
02/09/2022 a 02/09/2022 origem: BElÉM; destino: aBaETETUBa; obje-
tivo: rEaliZar Troca dE arMaMENToS.; diária(s): ½ (meia diária);
5940850; faBiaNo lUiS dE SoUSa raMoS; Policial PENal; Período: 
02/09/2022 a 02/09/2022 origem: BElÉM; destino: aBaETETUBa; obje-
tivo: rEaliZar Troca dE arMaMENToS.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856196
Portaria Nº: 00844/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54191373; alEXaNdrE MaUrilo oliVEira TriNdadE; MoToriSTa; Pe-
ríodo: 01/09/2022 a 04/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; ob-
jetivo: coNdUZir a VTr, coM a TÉcNica dE rEiNSErÇÃo Social Para 
ParTiciPar da rEaliZaÇÃo do EVENTo dE laNÇaMENTo do liVro ; 
diária(s): 3 e ½ (três e meia);
57209862; TaTiaNa calaNdriNE da crUZ; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 01/09/2022 a 04/09/2022 origem: caMETá; destino: BE-
lÉM; objetivo: ParTiciPar da rEaliZaÇÃo do EVENTo dE laNÇaMENTo 
do liVro “aMor ETErNo”; diária(s): 3 e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856199
Portaria Nº: 00848/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5896801; liNdEMBErG BaTiSTa PErEira; Policial PENal; Período: 
15/09/2022 a 22/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do GaP, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; diá-
ria(s): 7 e ½ (sete e meia);
5940573; JoElSoN foNSEca daS NEVES; Policial PENal; Período: 
15/09/2022 a 22/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do GaP, 
Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; diá-
ria(s): 7 e ½ (sete e meia);
5949691; fraNciSco dE aMoriM GoMES PErEira; Policial PENal; Pe-
ríodo: 15/09/2022 a 22/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; des-
tino: aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do 
GaBiNETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do 
GaP, Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; 
diária(s): 7 e ½ (sete e meia);
5953945; HErlloN JEffErSoN SoUZa dE araUJo; Policial PENal; Pe-
ríodo: 15/09/2022 a 22/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; des-
tino: aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do 
GaBiNETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo dE UMa GU do 
GaP, Para o MUNicÍPio dE aBaETETUBa, Para aPoio oPEracioNal.; 
diária(s): 7 e ½ (sete e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856200
Portaria Nº: 00826/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5950004; rafaEl ViNaGrE SidoNio; Policial PENal; Período: 
08/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
5949476; Marcio lUiZ PiNHEiro GoMES; Policial PENal; Período: 
08/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
57207404; clEMildo GoES dE oliVEira; Policial PENal; Período: 
08/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
80015615; GENiErBErTH coElHo loPES; Policial PENal; Período: 
08/09/2022 a 15/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856180
Portaria Nº: 00804/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5961061; rENaTo loPES dE alMEida; Policial PENal; Período: 
05/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: ParaUaPEBaS; 
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
54197102; BENiclEo fariaS daNTaS; MoToriSTa; Período: 
05/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: ParaUaPEBaS; 
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
54188515; MiGUEl BaSilio alMEida filHo; aGENTE PENiTENciá-
rio; Período: 05/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: Pa-
raUaPEBaS; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊN-
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cia.; diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5931411; JUlicElMo araUJo dE oliVEira; Policial PENal; Período: 
05/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: ParaUaPEBaS; 
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 
1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856178
Portaria Nº: 00823/2022/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: ViSiTa TÉcNica da EQUiPE 
dE ENGENHaria a UNidadE SE faZ NEcESSária Para rEaliZaÇÃo do 
lEVaNTaMENTo do ESPaÇo fÍSico.; 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: ViSiTa TÉcNica da EQUiPE 
dE ENGENHaria a UNidadE SE faZ NEcESSária Para rEaliZaÇÃo do 
lEVaNTaMENTo do ESPaÇo fÍSico.; diária(s): 1 (uma diária);
5159512; lUiZ carloS riBEiro alBUQUErQUE; MoToriSTa; Período: 
24/08/2022 a 24/08/2022 origem: BElÉM; destino: caSTaNHal; objetivo: 
coNdUZir VTr coM SErVidorES da cEar.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856179
Portaria Nº: 00828/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5953975; aNdrE loPES cordEiro; Policial PENal; Período: 
01/09/2022 a 08/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
57209997; JoSE WallacE roBSoN fErrEira foNSEca; Policial PE-
Nal; Período: 01/09/2022 a 08/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará; destino: aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMi-
NaÇÃo do GaBiNETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para 
o MUNicÍPio dE aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; 
diária(s): 7 e ½ (sete e meia);
8090266; aNToNio BaraTa PiNTo JUNior; Policial PENal; Período: 
01/09/2022 a 08/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
5931773; EricSoN GEoVaNNi PEdroSo dE aBrEU; Policial PENal; Pe-
ríodo: 01/09/2022 a 08/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; desti-
no: aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do Ga-
BiNETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 
e ½ (sete e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856182
Portaria Nº: 00830/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5939045; aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS; Policial PENal; Período: 
18/08/2022 a 25/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
5949923; WElliNGToN fErrEira doS SaNToS; Policial PENal; Perío-
do: 18/08/2022 a 25/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
5954622; BrUcE dicKiNSoN da SilVa cUNHa; Policial PENal; Perío-
do: 18/08/2022 a 25/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
5950017; rafaEl BrUNo rodriGUES; Policial PENal; Período: 
18/08/2022 a 25/08/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856184
Portaria Nº: 00835/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5891539; JoSE criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ; Policial PENal; Pe-
ríodo: 25/08/2022 a 01/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; desti-
no: aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do Ga-
BiNETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio 
dE aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 
e ½ (sete e meia);
5950177; SidNEY SaNToS da coNcEicao; Policial PENal; Período: 
25/08/2022 a 01/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 

aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
5953911; MarcElo coElHo ViaNa; Policial PENal; Período: 
25/08/2022 a 01/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
5954133; MoNiQUE alVES QUarESMa; Policial PENal; Período: 
25/08/2022 a 01/09/2022 origem: SaNTa iZaBEl do Pará; destino: 
aBaETETUBa; objetivo: EM cUMPriMENTo a dETErMiNaÇÃo do GaBi-
NETE da SEaP, foi rEaliZado o dESlocaMENTo Para o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa Para aPoio do GaP, Para o MUNicÍPio.; diária(s): 7 e ½ 
(sete e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856187
Portaria Nº: 00838/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
5898842; aNToNio ViriaTo Moia Gaia; MoToriSTa; Período: 
13/09/2022 a 13/09/2022 origem: caMETá; destino: BElÉM; objetivo: 
coNdUZir a VTr, Para ENTrEGar ProNTUárioS dE PPlS À ciME, alÉM 
dE rETirar 16 colcHÕES No alMoXarifado da SEaP, Para cUSTo-
diadoS dE crrcaM.; diária(s): 1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856191
Portaria Nº: 00841/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
Servidor(es):
54181435; MarcoS aNToNio ViEira da cUNHa; MoToriSTa; Período: 
02/09/2022 a 02/09/2022 origem: BElÉM; destino: aBaETETUBa; obje-
tivo: rEaliZar Troca dE arMaMENToS.; diária(s): ½ (meia diária);
5940850; faBiaNo lUiS dE SoUSa raMoS; Policial PENal; Período: 
02/09/2022 a 02/09/2022 origem: BElÉM; destino: aBaETETUBa; obje-
tivo: rEaliZar Troca dE arMaMENToS.; diária(s): ½ (meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856193
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito diÁria
Portaria Nº 2571/2022/dGP/seaP, de 21/09/2022.
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 00537/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
08/09/2022, publicada no doE nº 35.113, de 13/09/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; dJaNE fErrEira da SilVa; 57207468; MoToriSTa; 51279452234; 
aGENTE PENiTENciário; r$ 6.053,19. 02; MarcoS aNToNio ViEira 
da cUNHa; 54181435; MoToriSTa; 26465272253; r$ 6.053,19. 03; 
oNiSio da SilVa raMoS JUNior; 57174361; aGENTE PENiTENciário; 
80522696287; r$ 6.053,19. 04. MarcElo NaZarETH loBaTo; 5919509; 
GErENTE; 83586091249; r$ 6.053,19.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 856210
Portaria Nº 1264/2022-cGP/seaP 
Belém-Pa, 21 de setembro de 2022.
o corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;
rESolVE:
art. 1º - TorNar SEM EfEiTo as Portarias nº 1774/2021-cGP/SEaP, de 
15/12/2021, publicada no doE nº 34.801, de 17/12/2021, a qual instau-
rou a Sindicância administrativa investigativa nº 6574/2021-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 855977
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2570/2022 – dGP/seaP Belém/Pa, 21 de seteM-
Bro de 2022.
Nome: clEa araUJo liNHarES cEZar, Matrícula: 54196306/1; cargo: 
agente Penitenciário.
assunto: licença Nojo
Período: 12/09/2022 a 19/09/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 856090
..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 635 de 20 de seteMBro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso Vi, da 
Portaria de n° 160/2022; do artigo 35 do decreto de n° 1.434, de 13 de 
dezembro de 2004, e,
coNSidEraNdo:
o artigo 98, da lei nº 5.810, de 24.01.1994; e ainda, os termos do Proces-
so nº 2022/1190760 de 30/08/2022,
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r E S o l V E:
coNcEdEr, ao servidor GiSElar dE oliVEira JUNior matrícula nº 
31615-1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, 60 (sessen-
ta) dias de licENÇa PrÊMio, para usufruto no período de 02.12.2022 a 
30.01.2023, referente aos seguintes triênios:
• 11.2000 a 31.10.2003: 30 (trinta) dias restantes;
• 11.2003 a 31.10.2006: 30 (trinta) dias restantes.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-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: 855846

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 055/2022
a Secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pelo Senhor 
Secretário de Estado de cultura, BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES
fErrEira, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a contra-
tação, mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no art. 
25, ii e art. 13, iV da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor de 
r$ 12.000,00 (doze mil reais), do a B XaViEr TrEiNaMENToS – iNSTiTU-
To cErTaME, cNPJ 11.669.032/0001-09, para participação dos servidores 
fábio Pereira oliveira, sob matrícula funcional n.º 571911365/4, luciana 
dos Santos Bezerra, Sob matrícula funcional nº 54186957/2, ingrid regina 
lobato lima, sob matrícula funcional nº 700358/1 e Vitor Hugo duarte 
das chagas, sob matrícula funcional nº 5961450/1, no curso presencial de 
curta duração diSPENSa E iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo + GESTÃo E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTod, a ser realizado em Belém/Pa, nos dias 26 
á 28 de Setembro de 2022, conforme regular processamento nos autos do 
Processo administrativo nº 2022/947379.
Belém, 16 de setembro de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGES fErrEira
Secretário de Estado de cultura

Protocolo: 855595

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 637/22, de 21.09.2022.
Servidora: SaMia criSTiNa loPES corrEa
Matrícula: 57191619/ 1
cargo: assistente administrativo
cPf: 584.143.802-63
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030......................................... r$ 2.000,00
ordenador de despesa: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior

Protocolo: 855914

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 383/2021
Processo: 2021/147599
Objeto: Prorrogação da data final da VIGÊNCIA do Contrato por mais 12 
(doze) meses, a contar de 02/10/2022 e encerrar em 01/10/2023, funda-
mentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93 e em conformidade 
ao decreto Estadual nº 955/2020 que estabelece medidas de austeridade 
para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Estadual e com 
a manutenção do valor global estimado, já praticado no contrato anterior.
Valor Mensal: r$ 3.480,00
Valor Global: r$ 41.760,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.122.1297.8338.0000; Plano 
interno: 412.000.8338c; Natureza de despesa: 339039; fonte de recur-
so: 0101
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscri-
ta nocNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa – EScola - ciEE, inscrita 
no cNPJ sob o nº 61.600.839/0001-55.
data de assinatura: 21/09/2022
ordenador:Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 855823
termo aditivo: 3º
contrato: 045/2019
Processo: 2019/376048
objeto: Prorrogação da Vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
fundamentada no art. 57, inciso ii da lei federal 8.666/93 com vigência 
iniciando-se em 27/09/2022 e encerrando em 27/09/2023 e em conformi-
dade ao decreto Estadual nº 955/2020 que estabelece medidas de auste-
ridade para o reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Estadual 

e com a manutenção do valor global estimado, já praticado no contrato 
anterior Valor Global Estimado: r$ 335.000,00 dotação orçamentária: 
Projeto atividade: 13.122.1297.8338.0000; Pi: 412.000.8338c; Natureza 
de despesa: 339033 e 339039; fonte de recurso: 0101 
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, situada à avenida Gentil Bittencourt, nº 
650, Bairro: Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: diNaSTia ViaGEM E TUriSMo lTda – EPP, inscrita no cNPJ 
sob o nº 15.741.481/0001-63
data de assinatura: 21/09/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 855803
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1268/2022
Pae: 2022/1081635
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “INICIA-
ÇÃo À foToGrafia: olHar PEla (rE)iMaGiNaÇÃo”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº963/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: 
103.000.8928 c; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339036 e 
339047; ação: 260176.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido(a): rafaEl fErNaNdo SErrÃo cHaVES, inscrito (a) no cPf 
de nº 946.553.402-15
Valor Total: r$ 2.100,00
data: 06/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1268/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1268/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 06/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 855762
.

oUtras MatÉrias
.

distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato: 51/2022
aTo: diSTraTo dE coNTraTo dE SErVidor TEMPorário
Motivo: diSTraTo a PEdido – a coNTar dE 13/09/2022 – Processo nº 
2021/1426726
SErVidor TEMPorario: Maria da coNcEiÇÃo MarQUES foNSEca
MaTricUla: 55208191/ 1 – carGo: TÉcNico EM GESTÃo cUlTUral - 
PEdaGoGia
ordENador
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 855854
distrato de coNtrato de serVidor teMPorÁrio
coNtrato: 07/2022
aTo: diSTraTo dE coNTraTo dE SErVidor TEMPorário
Motivo: diSTraTo a PEdido – a coNTar dE 17/09/2022 – Processo nº 
2021/1113409
SErVidor TEMPorario: ElaYNE foNSEca fraNca
MaTricUla: 5911482/ 2 – carGo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
ordENador
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 855855
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da pregoeira do procedimento, HoMoloGa o 
Pregão Eletrônico nº 04/2022/fcG, Processo nº 2020/555702, a qual teve 
como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viço de locação de veiculos com fornecimento de combustível e condu-
tor, e o seguinte resultado: Empresa carvalho’s transportes e turismo ltda, 
cnpj: 03.400.086/0001-38
Valor global:r$ 164.239,86
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em www.com-
prasgovernamentais.gov.br e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 21 de setembro de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG.

Protocolo: 855667



72  diário oficial Nº 35.124 Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

..

diÁria
.

Portaria N°. 191/2022 - FcG de 21.09.2022
fundamento legal: lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96.
destino: curralinho/Pa
objetivo: Para a organização e execução na realização do 4° fESTiVal dE 
BaNdaS do Pará.
Período: 22.09.2022 a 01.10.2022 diárias 9 e ½ (nove e meia) - Vl: r$ 2.255,11
Servidor: Marcelino Beltrão Tavares - diretor de interiorização - if: nº. 
5944833/2-autorização: Processo nº. 2022/1207623
Servidor: luiz carlos da Silva Marques - Motorista - if: nº 5938434/2- au-
torização: Processo nº. 2022/1198488
Período: 24.09.2022 a 01.10.2022 diárias 7 e ½ (sete e meia) - Vl: r$ 1.780,35
Servidor: anielson costa ferreira - Técnico em Música/Trombone - if nº 
57196537/6-autorização: Processo nº. 2022/1211867
Servidor: abner felipe da Silva rodrigues - Técnico em Música/ Trompa - if 
nº 5956295/1-autorização: Processo nº. 2022/1211790
Servidor: Salatiel costa ferreira - Técnico em Música/ clarinete - if nº 
5888749/4-autorização: Processo nº. 2022/1211838
Servidor: Giovanni Montini Sales - Técnico em Música/Tuba - if nº 
5956294/1-autorização: Processo nº. 2022/1210281
Servidor: Marcelo da rocha cardoso - Técnico em Música/ Saxofone - if nº 
57192538/4-autorização: Processo nº. 2022/1215007
Servidor: Joao Pedro Germano Pagliosa - Técnico em Música/ flauta Trans-
versal - if nº 5956297/1- autorização: Processo nº. 2022/1210262
Servidor: Marcos raimundo Matos da costa - Professor de Música/Percus-
são - if nº 5888883/2- autorização: Processo nº. 2022/1214741
Servidor: Erico Verissimo carvalho de oliveira - Professor de Música/Trom-
pete - if nº 5956635/1- autorização: Processo nº. 2022/1210305
Servidor: ilson augusto cruz de Souza - Professor de Música/Trompete - if 
nº 57225152/2- autorização: Processo nº. 2022/1210243
Servidor: Mario augusto cruz de Souza - colaborador Eventual - autoriza-
ção: Processo nº. 2022/1210323
Período: 28.09.2022 a 01.10.2022 diárias 3 e ½ (três e meia) - Vl: r$ 830,83
Servidora: Mayave carolina da Silva ribeiro - Gerência ascom - if nº 
5917695/3-autorização: Processo nº. 2022/1210216
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 855936
..

FÉrias
.

resUMo da Portaria Nº. 192/2022 - FcG de 20.09.2022
conceder férias a servidora listada abaixo:
Base legal: art. 6º da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2021/2022
Nome: Hilda Maria ValENTE aZUlaY if: n°. 180965/2
cargo: Professora de Música de instrumento
Período: 03.10.2022 a 01.11.2022
 ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 855835
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

coNtrato
.

coNtrato
Exercício:2022
OBJETO: Contratação de Instrutor Oficineiro, para Ministração de Oficina 
de  arte digital.
daTa da aSSiNaTUra: 12/09/2022.
ViGÊNcia: 12/09/2022 a 16/09/2022.
Valor: r$ 900,00 ( novecentos reais)
coNTraTo: 18/2022
fUNcioNal ProGraMáTica:
24.722.1508.8236 – Produção e difusão da informação
ElEMENTo dE dESPESa: 339036 – outros Serviços de terceiros - Pessoa física
foNTE: 0101 – recursos ordinários
coNTraTado: Márcio EUclidES fErrEira do NaSciMENTo
ENdErEÇo: avenida dr. freitas  nº 2918 - Belém/Pa
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 855570
.

diÁria
.

Portaria Nº 759 de 20 de setembro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1201105/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocará para o município de São João da Ponta no dia 21 de
setembro de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do
Estado do Pará.
NoME: PEdro HENriQUE BEZErra GUErrEiro
MaTrÍcUla: 5951293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Portaria Nº 760 de 20 de setembro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1201347/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de São João da Ponta no dia 21 de setembro de 2022, 
para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.
NoME: ronan costa frias
MaTrÍcUla: 5946521
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.
Portaria Nº 761 de 20 de setembro de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
a Secretária de Estado de comunicação, em exercício, usando de suas 
atribuições legais e conforme Proc. nº2022/1210805/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de São João da Ponta no dia 21 de setembro de 2022, 
para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do Governo do 
Estado do Pará.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aliNNE KEllEN MoNTEiro PaSSoS
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 856176
..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 244/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 14/2022 – daf/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1211672, de 20/09/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor EBErSoN rodriGUES 
dE aSSiS, matrícula n.º 54196977/6, ocupante do cargo em comissão de 
aSSiSTENTE ll, no valor de r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 
obedecendo a seguinte classificação orçamentária:

Categoria de Gasto (x) Consumo (x) Serviços Pessoa 
Física (x) Serviços Pessoa Jurídica

Elemento de despesa 339030 339036 339039
Valor por elemento 2.500,00 1.000,00 1.000,00
fonte de recurso 0101

ToTal r$ 4.500,00

ação 231.451 MaNUTENÇÃo dE ÓrGÃoS PÚBlicoS – SUPriMENTo dE fUNdoS 
(cT) E diVErSoS

ii - determinar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação do Suprimento 
de fundos e 15 (quinze) dias para a prestação de contas, conforme de-
creto 1.180, de 12 de agosto de 2008 que tem como objetivo de atender 
despesas extraordinárias ou urgentes de pequeno vulto, que exijam pronto 
pagamento em espécie.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 856149
Portaria Nº 240/2022, de 20 de seteMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 85/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1202616, de 17/09/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor SErGio carloS fariaS 
dE oliVEira, matrícula n.º 3181855/1, ocupante do cargo em comissão 
de GErENTE, no valor de r$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), obede-
cendo a seguinte classificação orçamentária:

categoria de Gasto (x) consumo -
Elemento de despesa 339030 -
Valor por elemento 1.500,00 -
fonte de recurso 0101 -

ToTal r$ 1.500,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E rE-
TraNSMiSSoraS dE TV
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ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 dias 
a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de Pacajás, 
Vitória do Xingu, Brasil Novo e Medicilândia, para ocorrer com despesas 
com aquisição de materiais para manutenção das rTV´S da fUNTElPa nos 
Municípios. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para a 
realização da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 855665
Portaria Nº 243/2022, de 20 de seteMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 86/2022 – dTEc/fUNTElPa 
de solicitação de Suprimento de fundos, contido nos autos do Processo 
2022/1202617, de 17/09/2022.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor ValdETE BarroS da-
MaScENo, matrícula n.º 54197248/4, ocupante do cargo em comissão de 
aSSiSTENTE i, no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais), obedecendo a 
seguinte classificação orçamentária: 

categoria de Gasto (x) Serviço Pessoa física -
Elemento de despesa 339036 -
Valor por elemento 800,00 -
fonte de recurso 0101 -

ToTal r$ 800,00

ação 232.279 MaNUTENÇÃo dE rEPETidoraS E 
rETraNSMiSSoraS dE TV

ii - determinar aplicação do Suprimento de fundos, no período de 30 dias 
a contar da emissão da ordem Bancária, no(s) Município(s) de Brasil Novo 
e Medicilândia, para ocorrer com despesas na contratação de serviço de 
pessoa(s) física(s) para a limpeza ou roçagem nos terrenos das rTV´S da 
fUNTElPa em Brasil Novo e Medicilândia e na contratação de serviço(s) 
de pessoa(s) física(s) para manutenção na central de ar condicionado em 
Brasil Novo. Estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, para 
a realização da prestação de contas, após o período de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 855668

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 245/2022, de 21 de seteMBro de 2022
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 84/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 17/09/2022, contido nos autos do Processo nº 2022/1202615, de
17/09/2022. 
r E S o l V E:
coNcEdEr 7 e ½ (sete e meia) diária(s), ao servidor Haroldo dE SoU-
Za corrÊa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional 
nº 3180450/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de 
Pacajá, Vitória do Xingu, Brasil Novo e Medicilândia, no período de 24/09 a
01/10/2022, com o objetivo de realizar as seguintes manutenções nos 
transmissores: Pacajá: Manutenção no transmissor que encontra-se fora 
do ar, revisão no sistema irradiante e na parte elétrica; Vitória do Xingu:
instalação do transmissor de 100W que encontrava-se em laboratório para
manutenção, realinhamento da parábola. Brasil Novo: Será refeito a parte
elétrica da edícula para o padrão elétrico da Equatorial, montagem do ater-
ramento de proteção da edícula, manutenção no transmissor que encontra-
se fora do ar e revisão no sistema irradiante; Medicilândia: Manutenção 
no transmissor que encontra-se fora do ar, revisão no sistema irradiante e 
montagem do aterramento de proteção da edícula.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 856150
PorTaria N.º 246/2022, dE 21 dE SETEMBro 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 83/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 17/09/2022, contidos nos autos do Processo nº 2022/1202614, de
17/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 7 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor ValdETE BarroS 
daMaScENo, ocupante do cargo de aSSiSTENTE l, Matrícula funcional n.º
54197248/4, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) de Pa-
cajás, Vitória do Xingu, Brasil Novo e Medicilândia, no período de 24/09 à
01/10/2022, com o objetivo de Pacajás: Manutenção no transmissor que 
encontra-se fora do ar, revisão no sistema irradiante e na parte elétrica. 
Vitória do Xingu: instalação do transmissor de 100W que encontrava-se 

em laboratorio para manutenção, realinhamento da parabola. Brasil Novo: 
Sera refeito a parte eletrica da edicula para o padrão eletrico da Equatorial, 
montagem do aterramento de proteção da edicula, manuteção no trans-
missor que encontrase fora do ar e revisão no sistema irradiante. Medici-
lândia: Manutenção no transmissor que encontra-se fora do ar, revisão no 
sistema irradiante e montagem do aterramento de proteção da edícula.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 856152
Portaria Nº 247/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 18 de 
Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 82/2022 da dTEc/fUNTEl-
Pa, de 17/09/2022 de solicitação de diárias, contidos nos autos do Proces-
so nº 2022/1202613 de 17/09/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr 7 e ½ (sete e meia) diárias ao servidor SÉrGio carloS fa-
riaS dE oliVEira, ocupante do cargo em comissão de GErENTE, Matrí-
cula nº 3181855/1, para custear despesas com viagem ao(s) Município(s) 
de Pacajás, Vitória do Xingu, Brasil Novo e Medicilândia, no período de 
24/09/2022 a 01/10/2022, com o objetivo de Pacajás: Manutenção no 
transmissor que encontra-se fora do ar, revisão no sistema irradiante e na 
parte elétrica. Vitória do Xingu: instalação do transmissor de 100W que 
encontrava-se em laboratorio para manutenção, realinhamento da para-
bola. Brasil Novo: Sera refeito a parte eletrica da edicula para o padrão 
eletrico da Equatorial, montagem do aterramento de proteção da edicula, 
manuteção no transmissor que encontra-se fora do ar e revisão no siste-
ma irradiante. Medicilândia: Manutenção no transmissor que encontra-se 
fora do ar, revisão no sistema irradiante e montagem do aterramento de 
proteção da edícula .
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 856153

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 930/2022- Gs- sedUc, 20 de seteMBro de 2022.
a SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo, no uso de suas atribuições 
legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental, publicado no 
doE de nº 34.115 em 11 de fevereiro de 2020 e,
considerando o disposto no art. 7º, iX do decreto nº 991, de 24 de agosto 
de 2020, que instituiu a Política Estadual de compras e contratação e re-
gulamenta, no âmbito da administração Estadual, o Sistema de registro de 
Preços previsto no art. 15 da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e o teor do processo administrativo nº 2022/517504.
rESolVE:
art. 1º ficam estabelecidos os preços máximos aceitáveis aplicáveis aos 
itens e lotes da ata de registro de Preços nº 001/2022 relacionados no 
anexo único desta portaria.
Parágrafo único. Os valores fixados nesta portaria têm por referência as 
análises técnico-econômicas da coordenadoria de recursos administrati-
vos, reportando-se ao pleito de reequilíbrio econômico-financeiro.
art. 2º a aplicação dos preços estabelecidos nesta portaria será formali-
zada pelos órgãos e entidades participantes da ata de registro de preço, 
mediante instauração de procedimento próprio, incumbindo-lhes a análise 
de regularidade e legalidade em relação aos contratos administrativos que 
dela decorram.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação
aNeXo ÚNico 

reGiÃo de iNteGraÇÃo: GUaJarÁ
(Municípios: Ananindeua, Belém e Santa Bárbara)

iteM
cÓd. 

siMas
esPeciFicaÇÃo 
do ProdUto

UNid. Qtde
VaLor 

UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio 
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

21 185021-0

BiScoiTo docE, 
TiPo roSQUiNHa 

dE lEiTE
Marca: MicoS

Kg 26.164 r$ 8,69 r$ 16,71 r$ 437.200,44

31 214699-1
caNJica dE MilHo 

BraNco
Marca: raiNHa

Kg 21.442 r$ 6,09 r$ 8,70 r$ 186.545,40

68 197633-8
MacarrÃo TiPo 
ESPaGUETE
Marca: PoTY

Kg 261.637 r$ 5,11 r$ 8,07
r$ 

2.111.410,59
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82 183228-0

SardiNHa EM ÓlEo 
coMESTÍVEl

Marca: GoMES da 
coSTa

Kg 34.212 r$ 27,99 r$ 39,34
r$ 

1.345.900,08

84 214552-9
SElETa dE lE-

GUMES:
Marca: olÉ

Kg 40.824 r$ 12,52 r$ 18,00 r$ 734.832,00

Valor ToTal r$ 4.815.888,51

Protocolo: 855781
Portaria N° 117/2022 - GaB/saeN
dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fun-
do rotativo da EEEMT. Profª aNa TElES - USE 18, concedida a servido-
ra abaixo relacionado, responsável pela referida escola.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/895669- PaE.
 rESolVE
art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EEEMT. Profª aNa TElES- USE 18, 
a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade referente 
ao exercício de 2022, podendo executar as seguintes transações: Efetuar 
pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, retirar 
cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efe-
tuar transferências. 

MUNicÍ-
Pio setor SERVIDOR (A) MatrÍ-

cULa cPF

USE 18 EEEMT. Profª aNa 
TElES

loUrdES lENE carValHo 
PaMPloNa 6011381/3 303.138.642-68

 art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 19 de setembro de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 855984
Portaria de sUBst. Nº 989/2022-GaB/Pad. 
Belém, 21 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 termos do Memorando nº 857/2022, datado em 31 de 
agosto 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 KariNa da rocHa GÓES araÚJo, mat. nº 
57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, mat. nº 5786061-2 e KElToN 
MoNTEiro dE MENEZES, mat. nº 57224108-1, pelas servidoras criSTia-
NE dE NaZarÉ SilVa carValHo, mat. nº 57212403, Maria JoSE SilVa 
do NaSciMENTo, mat. nº 5090580-4 e GEorGiNa SarMaNHo SiQUEi-
ra, mat. nº 301973-1, para atuarem no Processo administrativo discipli-
nar nº 12/2018-GaB/Pad de 29/01/2018, publicado no doE n° 33.548 de 
30/01/2018, na qualidade de Presidente e membros, nesta ordem;
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

Protocolo: 855950

.

.

errata
.

errata da Portaria de Prorr/sUBst. Nº 957/2022-GaB/siNd, de 
19/09/2022, publicada no DOE edição nº 35.122  de 21/09/2022.
oNde se LÊ:
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 321/2021-GaB/Pad de 15/03/2021, 
publicado no doE edição nº 34.519 de 16/03/2021
Leia-se:
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 323/2021-GaB/Pad de 15/03/2021, 
publicado no doE edição nº 34.519 de 16/03/2021

Protocolo: 855775

.

.

coNtrato
.

contrato: 154/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na Vila icatu, iGaraPÉ Miri/
Pa, para funcionamento do alojamento dos Professores no Sistema SoME, 
da Secretária de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: 037/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais), perfa-
zendo o valor total de r$ 11.760,00 (onze Mil, Setecentos e Sessenta reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.

locador: Wanderson rodrigues Martins, cPf nº 048.224.642-10, residente 
e domiciliado na rua 15 de Novembro, nº 18, Bairro Matinha, igarapé Miri/
Pa cEP: 68.430-000
data de assinatura: 20/09/2022
Vigência: 20/09/2022 a 20/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 856062
contrato: 235/2022
objeto do contrato: aquisição de Equipamentos de informática, Eletrô-
nicos e Materiais diversos para atender as demandas da Secretária de 
Estado de Educação, de acordo com as experiências, especificações, quan-
titativos e condições constantes no Termo de referências e no Edital de 
Pregão Eletrônico Nº 002/2021
Pregão Eletrônico: nº002/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Global para contratação: é de r$ 4.827,60 (quatro mil, oitocentos 
e vinte e sete reais e sessenta centavos).
fonte:0102 ação: ** função Programática: 16101.12 122.1416 Projeto/
atividade: 7607 Produto: 3008 Natureza de despesa: 449052
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: ccK comercial ltda, cNPJ: 22.065.938/0001-22, com sede a 
rua Bahia, 1447, Sala 01, cEP: 89.031-001,do Salto, Blumenau/Sc.
data de assinatura: 20/09/2022
Vigência: 20/09/2022 a 20/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 856057
contrato: 190/2022
objeto do contrato: locação de imóvel situado na Vila Maú, cametá/Pa, 
para funcionamento do alojamento dos Professores no Sistema SoME, da 
Secretária de Estado de Educação/SEdUc.
dispensa de licitação: 040/2022 – Nlic/SEdUc.
Valor do aluguel Mensal é de r$ 700,00 (setecentos reais), perfazendo o 
valor total de r$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. - Produto: 2227. - ação: 232326 - funcional Programática: 
16101.12.362.1509 - Projeto/atividade: 8906 - Natureza da despesa: 339036.
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: london audo Magno Pantoja, cPf nº 608.874.782-04, residente 
e domiciliado na localidade Vila MaÚ - Zona rural – cametá/Pa, cEP: 
68.400-000
data de assinatura: 20/09/2022
Vigência: 20/09/2022 a 20/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos /diretora administrativa e 
financeira.

Protocolo: 856065
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
acordo: 026/2022
objeto do acordo de cooperação: acordo de cooperação Técnica, a aSSo-
ciaÇÃo dE PaiS E aMiGoS doS EXcEPcioNaiS - aPaE SaNTarÉM ofertará 
gratuitamente, em forma de comodato, 289 (duzentos e oitenta e nove) va-
gas para atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, 
através da cENTro dE aTENdiMENTo EdUcacioNal ESPEcialiZado HUM-
BErTo fraZÃo, considerada em região de convênio com a SEdUc.
objeto do aditivo:Visando alterar a cláusula Terceira das obrigações das 
partes, excluindo o item 3. 1. 10.
acordantes:
Secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na 
rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/Pa.
associação de Pais e amigos dos Excepcionais - aPaE, no cNPJ: 
05.407.390/0001-32, com sede na rua 24 de outubro, nº 2668 c, avenida 
cuiaba, cEP; 68.040.010, liberdade, Santarém/Pa.
foro: Belém/Pa.
data de assinatura: 20/09/2022
ordenador: Eliete de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 856024
termo aditivo: 14
contrato: 002/2010
objeto do contrato: locação de imóvel para o funcionamento da Erc. cen-
tro Educacional cinderela – ananindeua.
objeto do aditivo: Visando alterar a cláusula Segunda- do prazo locatício, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 064/2009 - Nlic/SEdUc.
fonte: 0104 Produto: 2227 ação: 231789 funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza de despesa: 339036
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: alice do Socorro Vales laranjeira, cPf: 281.739.702-97 residente 
e domiciliada nesta cidade.
data de assinatura: 15/07/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 856036
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termo aditivo: 11
contrato: 093/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços para manipulação, preparo e 
distribuição de alimentos escolar nas unidades escolares.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula décima – da vigência do con-
trato original, prorrogando-a por mais 8 (oito) meses, que passa integrar 
o presente.
Pregão Eletrônico SrP Nº 006/2016-Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360. Produto: 2227 ação: 232325. funcional Programática: 
16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro Km 10, s/n, cEP: 66.820-000, 
Tenoné, Belém-Pa.
contratada: diamond Serviços de limpeza e Mão de obra Eireli, com 
cNPJ: nº08.538.011/0001/31, com sede na Passagem dalva, nº505, cEP: 
66.615-080, Marambaia, Belém/Pa.
data as assinatura: 21/09/2022.
Vigência: 22/09/2022 a 22/05/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 855968
termo aditivo: 2
contrato: 247/2017
objeto do contrato: locação do imóvel situado na avenida clodomir rocha 
Barrros, nº 70, Bairro São José, Salinópolis da EEEM laura do carmo Vicuna
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 030/2017 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Mirtes Gomes de Barros, cPf nº 072.271.322-34, residente e do-
miciliada na Travessa rui Barbosa, 1389, apto. 201, Bairro Nazaré, nesta 
cidade – cEP.: 66035-220.
data de assinatura: 14/09/2022
Vigência: 15/09/2022 a 15/09/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 855989
termo aditivo: 4
contrato: 120/2018
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na localidade rio 
Panacuera, no município de abaetetuba/Pa, para servir de moradia dos 
professores do Sistema de organização Modular de Ensino, SoME aBaETE-
TUBa, da Secretária de Estado de Educação/SEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava- da vigência e da prorrogação, 
prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 012/2018 - Nlic/SEdUc.
fonte: 0104 Produto: 2227 ação: 232326 funcional Programática: 
16101.12.362.1509 Projeto/atividade: 8906 Natureza de despesa: 339036
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Bernardino da Siva, cPf: 368.035.292-15, reside e domiciliado 
na Pça, São Miguel de Beja, Bairro Beja, s/n, cEP: 68.444-000, localidade 
rio Panacuera, no município de abaetetuba/Pa.
data de assinatura: 08/08/2022
Vigência: 13/08/2022 a 12/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 856002
termo aditivo: 10
contrato: 218/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de 
obra de limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas 
das unidades escolares com o fornecimento de materiais e equipamentos, 
bem como para manipulação, preparo e distribuição de alimentos escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc.
objeto do aditivo: Visando alterar cláusula décima - da vigência do con-
trato original, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico SrP Nº006/2016 - Nlic/SEdUc.
fonte:0102006360 Produto: 2227 ação: 232325 funcional Programática: 
16101.12 362.1509. Projeto/atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza da 
despesa: 339037.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. Nº05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro - Km 10, s/n, cEP: 
66.820-000,Tenoné, Belém-Pa.
Contratada: LG Serviços Profissionais Eireli., com CNPJ: nº06.028.733/0001-
10, com sede na Tv. São Sebastião nº 888, bairro: Sacramenta, Belém/Pa 
- cEP:66.123-620.
data as assinatura: 20/09/2022.
Vigência: 09/11/2022 a 08/11/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 856048

.

aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento 2022
Contrato: Prestação de Serviços nº 130/2022– Moraes De Lima 
Transportes e serviços Eireli.
dispensa de licitação: nº 022/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091 funcional Programática: 16101.12 
785.1509. Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227. Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 16/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 856163
termo de apostilamento 2022
Contrato: Prestação de Serviços nº 137/2022– Moraes De Lima 
Transportes e serviços Eireli.
dispensa de licitação: nº 030/2022- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091 funcional Programática: 16101.12 
785.1509. Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227. Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 16/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 856161
termo de apostilamento 2022
contrato: 011/2014 – raimunda da silva cunha
dispensa de licitação nº 011/2014 - Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do prédio para funcionamento do anexo da 
Erc. centro Educacional XV de outubro - ananindeua/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 5.382,99 (cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais 
e noventa e nove centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 64.595,88 (sessenta e quatro mil, 
quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos.)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 231789 funcional Programática: 16101.12 361.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 15/09/2022
Vigência: a partir de 25/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 856173
termo de apostilamento 2022
contrato: 028/2013 – renato da silveira Ledo
dispensa de licitação nº 036/2013 - Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação do prédio para funcionamento do anexo da 
EEEfM Umarizal- 20º UrE, no município de cachoeira do arari/Pa.
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 1.470,27 (mil, quatrocentos e setenta reais e vinte 
e sete centavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 17.643,24 (dezessete mil, seiscen-
tos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos.)
dotação orçamentária:
fonte: 0104. ação: 232326 funcional Programática: 16101.12 362.1509. 
Produto: 2227. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 15/09/2022
Vigência: a partir de 01/09/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 856175
termo de apostilamento 2022
Contrato: Prestação de Serviços nº 117/2022 – M. P. Locadora Eireli.
dispensa de licitação: nº 009/2022 - Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091 funcional Programática: 16101.12 785.1509 
. Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227. Natureza da despesa: 339033.
assinatura: 16/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 856168
termo de apostilamento 2022
Contrato: Prestação de Serviços nº 196/2018– M. P. Locadora Eireli.
Pregão Eletrônico: nº 022/2018- Nlic/SEdUc
origem do apostilamento: alteração da dotação orçamentária.
dotação orçamentária:
fonte: 0102011112. ação: 231091 funcional Programática: 16101.12 
785.1509. Projeto/atividade: 6413 Produto: 2227. Natureza da despesa: 
339033.
assinatura: 16/09/2022
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 856170
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termo de apostilamento 2022
Contrato: 032/2013 - João Carlos da Silva Moraes
dispensa de licitação nº 040/2013 - Nlic/SEdUc
objeto do contrato: locação de imóvel para funcionamento da 14º UrE/
caPaNEMa
objeto do apostilamento: reajuste de valores do contrato referente ao pe-
ríodo acumulado dos últimos 12 meses anteriores a renovação contratual.
Valor reajustado: r$ 7.311,01 (sete mil, trezentos e onze reais e um cen-
tavos)
Valor total do contrato reajustado: r$ 87.732,12 (oitenta e sete mil, sete-
centos e trinta e dois reais e doze centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 0102. ação: 232093 funcional Programática: 16101.12 122.1297. 
Produto: 2795. Projeto/atividade: 8338. Natureza da despesa: 339036.
assinatura: 15/09/2022
Vigência: a partir de 29/08/2022
ordenador: cláudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 856171

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 55089/2022
OBJETIVO: Cobertura Fotográfica da visita dos alunos da Escola Estadual 
“Manoel leite carneiro” vencedores do concurso de vídeo de divulgação do 
SisPaE - Sistema Paraense de avaliação Educacional, à sede da caEd/UfJf 
no campus universitário, bem como, o processamento das provas do SisPaE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MiNaS GEraiS / 25/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 3
MiNaS GEraiS / BElEM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo JoSE coSTa PoNTES
MaTrÍcUla: 761079
cPf: 22842578287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 855849
Portaria de diarias No. 55090/2022
oBJETiVo: cobertura Jornalística da visita dos alunos da Escola Estadual 
“Manoel leite carneiro” vencedores do concurso de vídeo de divulgação do 
SisPaE - Sistema Paraense de avaliação Educacional, à sede da caEd/UfJf 
no campus universitário, na cidade de Juiz de fora (MG) , bem como, o 
processamento das provas do SisPaE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MiNaS GEraiS / 25/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 3
MiNaS GEraiS / BElEM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdErSoN rodriGUES da SilVa
MaTrÍcUla: 57212568
cPf: 68092652287
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 855862
Portaria de diarias No. 55092/2022
OBJETIVO: Cobertura Fotográfica do Aulão do ENEM Pará itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
caPiTao Poco / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliSEU TaVarES diaS
MaTrÍcUla: 760854
cPf: 25136330244
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 855881
Portaria de diarias No. 55088/2022
oBJETiVo: acompanhar o processamento das provas do SiSPaE 2022 no 
caEd/UfJf.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MiNaS GEraiS / 25/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 3
MiNaS GEraiS / BElEM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa PaTricia liMa coHEN
MaTrÍcUla: 57188130
cPf: 39519694234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855869
Portaria de diarias No. 55091/2022
oBJETiVo: cobertura Jornalística do aulão do ENEM itinerante.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 23/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 2
caPiTao Poco / BElEM / 25/09/2022 - 25/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EValdo JoSE SilVa dE frEiTaS JUNior
MaTrÍcUla: 5957660
cPf: 01602741255
carGo/fUNÇÃo:
aSSESSor coM.Social / aSSESSoraMENTo
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 855872

Portaria de diarias No. 55087/2022
oBJETiVo: acompanhar o processamento das provas do SiSPaE 2022 no 
caEd/UfJf.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MiNaS GEraiS / 25/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 3
MiNaS GEraiS / BElEM / 28/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marcia Maria PErEira fErrEira
MaTrÍcUla: 57200415
cPf: 39692272249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 855874
Portaria de diarias No. 55093/2022
oBJETiVo: coNSTaTar iN loco a ENTrEGa doS diVErSoS MaTEriaiS 
PErMaNENTES (coMPUTadorES coMPlETo, VENTilador dE ParEdE, 
liQUidificador iNdUSTrial E E BEBEdoro) Na EEEM 21 dE aBril 
coNfErENcia E aSSiNaTUra NaS NoTaS dE dE ENTrEGa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PalESTiNa do Para / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
PalESTiNa do Para / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 856126
Portaria de diarias No. 55068/2022
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: 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: 856122
Portaria de diarias No. 55086/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar lEVaNTaMENTo dE 
dEMaNda dE TEcNoloGia E fiScaliZaÇÃo dE coNTraToS coNforME 
dEScriTo aBaiXo. 359/2017NaVEGa Pará 166/2022 MaNUTENÇÃo PrE-
VENTiVa E corrETiVa SaTEliTal dSac/MEc BaNda larGa Na EScola /
PBlE ProJETo EdUcaÇÃo coNEcTada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:
aG. de Portaria / atiV aPoio oPerac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855614
Portaria de diarias No. 55080/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
rurópolis, Trairão e Novo Progresso.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / rUroPoliS / 26/09/2022 - 27/09/2022 Nº diárias: 1
rUroPoliS / NoVo ProGrESSo / 27/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 1
NoVo ProGrESSo / Trairao / 28/09/2022 - 29/09/2022 Nº diárias: 1
Trairao / SaNTarEM / 29/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JESSica SaNTiaGo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5963795
cPf: 00304567205
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855601
Portaria de diarias No. 55081/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário Na EE roBErTo carloS NUNES BarroSo, EE aNToNio lE-
MoS, EE dr. laUrEaNo alVES dE Malo, EE cidadE do doM. BoSco, EE 
28 dE JaNEiro, EE PrESd. KENNEdY r EE iN´cio KoUrY E EE GaBriEl 
NETo. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na ES-
cola (PddE 2019/2020. 2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo 
doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM 
coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 03/10/2022 - 03/10/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / ViGia / 03/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 2
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 05/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 06/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNda araUJo TaVarES
MaTrÍcUla: 761052
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cPf: 55921493287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855602
Portaria de diarias No. 55085/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNolo-
Gia E fiScaliZaÇÃo dE coNTraToS coNforME dEScriTo aBaiXo. 
359/2017NaVEGa Pará 166/2022 MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrE-
TiVa SaTEliTal dSac/MEc BaNda larGa Na EScola /PBlE ProJETo 
EdUcaÇÃo coNEcTada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: rodriGo roMaNo SilVa
MaTrÍcUla: 57212408
cPf: 73265586200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855611
Portaria de diarias No. 55082/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário Na EE roBErTo carloS NUNES BarroSo, EE aNToNio lE-
MoS, EE dr. laUrEaNo alVES dE Malo, EE cidadE do doM. BoSco, EE 
28 dE JaNEiro, EE PrESd. KENNEdY r EE iN´cio KoUrY E EE GaBriEl 
NETo. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na ES-
cola (PddE 2019/2020. 2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo 
doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM 
coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 03/10/2022 - 03/10/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / ViGia / 03/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 2
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 05/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 06/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo BErGMaN fiEl MacHado
MaTrÍcUla: 941921
cPf: 21869162234
carGo/fUNÇÃo:
EScrEV.daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855605
Portaria de diarias No. 55083/2022
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário Na EE roBErTo carloS NUNES BarroSo, EE aNToNio lE-
MoS, EE dr. laUrEaNo alVES dE Malo, EE cidadE do doM. BoSco, EE 
28 dE JaNEiro, EE PrESd. KENNEdY r EE iN´cio KoUrY E EE GaBriEl 
NETo. rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa diNHEiro dirETo Na ES-
cola (PddE 2019/2020. 2021) fiScaliZar E rEaliZar ToMBaMENTo 
doS diVErSoS BENS PaTriMoNiaiS ENTrEGUE Por ESTa SEdUc. BEM 
coMo aTUaliZar aS SENHaS doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 03/10/2022 - 03/10/2022 Nº diárias: 0
caSTaNHal / ViGia / 03/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 2
ViGia / SaNTa iSaBEl do Para / 05/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 1
SaNTa iSaBEl do Para / BElEM / 06/10/2022 - 06/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSca fErrEira SENa
MaTrÍcUla: 449083
cPf: 42795699249
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855606
Portaria de diarias No. 55084/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNda dE TEcNolo-
Gia E fiScaliZaÇÃo dE coNTraToS coNforME dEScriTo aBaiXo. 
359/2017NaVEGa Pará 166/2022 MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrE-
TiVa SaTEliTal dSac/MEc BaNda larGa Na EScola /PBlE ProJETo 
EdUcaÇÃo coNEcTada.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 17/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 21/10/2022 - 21/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: BrUNo corrEa SoarES
MaTrÍcUla: 57212442
cPf: 75229366249
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855608
Portaria de diarias No. 55073/2022
oBJETiVo: fiscalização de obra de conclusão da escola nova com 12 salas 
de aula, localizada no Município de Parauapebas, fiscalização de convênio 
de obras 054/22 para reforma da EEEM Macário dantas, localizada no Mu-
nicípio de São Geraldo do Araguaia, bem como fiscalização de convênio de 
obras 038 e 050/22 para reforma da EEEM caminho do futuro e EEM alice 
ferreira lima, localizadas no Município de Piçarra.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / Sao GEraldo do araGUaia / 26/09/2022 - 
28/09/2022 Nº diárias: 2
Sao GEraldo do araGUaia / Picarra / 28/09/2022 - 29/09/2022 Nº 
diárias: 1

Picarra / BElEM / 29/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855578
Portaria de diarias No. 55074/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização de 
obra de conclusão da escola nova com 12 salas de aula, localizada no Mu-
nicípio de Parauapebas, fiscalização de convênio de obras 054/22 para re-
forma da EEEM Macário dantas, localizada no Município de São Geraldo do 
Araguaia, bem como fiscalização de convênio de obras 038 e 050/22 para 
reforma da EEEM caminho do futuro e EEM alice ferreira lima, localizadas 
no Município de Piçarra.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / Sao GEraldo do araGUaia / 26/09/2022 - 
28/09/2022 Nº diárias: 2
Sao GEraldo do araGUaia / Picarra / 28/09/2022 - 29/09/2022 Nº 
diárias: 1
Picarra / BElEM / 29/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra
MaTrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855579
Portaria de diarias No. 55076/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios 
de Marabá, Palestina do Pará, Brejo Grande do araguaia e São domingos 
do araguaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 26/09/2022 - 27/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / Sao doMiNGoS do araGUaia / 27/09/2022 - 28/09/2022 Nº 
diárias: 1
Sao doMiNGoS do araGUaia / BrEJo GraNdE do araGUaia / 
28/09/2022 - 29/09/2022 Nº diárias: 1
BrEJo GraNdE do araGUaia / PalESTiNa do Para / 29/09/2022 - 
30/09/2022 Nº diárias: 1
PalESTiNa do Para / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo docE diaS Marciao
MaTrÍcUla: 54187275
cPf: 26487020249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855586
Portaria de diarias No. 55077/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização da 
obra de construção de creche nos Municípios de Marabá, Palestina do Pará, 
Brejo Grande do araguaia e São domingos do araguaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 26/09/2022 - 27/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / Sao doMiNGoS do araGUaia / 27/09/2022 - 28/09/2022 Nº 
diárias: 1
Sao doMiNGoS do araGUaia / BrEJo GraNdE do araGUaia / 
28/09/2022 - 29/09/2022 Nº diárias: 1
BrEJo GraNdE do araGUaia / PalESTiNa do Para / 29/09/2022 - 
30/09/2022 Nº diárias: 1
PalESTiNa do Para / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ESMEriNo JoSE dE MaToS BarrEira
MaTrÍcUla: 183300
cPf: 10532668200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa NiV. 8 / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855588
Portaria de diarias No. 55078/2022
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar vistoria para fins de 
fiscalização de obra de Construção de quadra na EE Rosa Carrera de Lou-
reiro - convênio 003/2021, localizada no Município de Santarém Novo.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM NoVo / 05/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM NoVo / BElEM / 05/10/2022 - 05/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855589
Portaria de diarias No. 55079/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios de 
rurópolis, Trairão e Novo Progresso.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 26/09/2022 - 26/09/2022 Nº diárias: 0
SaNTarEM / rUroPoliS / 26/09/2022 - 27/09/2022 Nº diárias: 1
rUroPoliS / NoVo ProGrESSo / 27/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 1
NoVo ProGrESSo / Trairao / 28/09/2022 - 29/09/2022 Nº diárias: 1
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Trairao / SaNTarEM / 29/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoNi araUJo Maia
MaTrÍcUla: 5932079
cPf: 77178890215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855590
Portaria de diarias No. 55075/2022
oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios 
de Marabá, Palestina do Pará, Brejo Grande do araguaia e São domingos 
do araguaia.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 26/09/2022 - 27/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / Sao doMiNGoS do araGUaia / 27/09/2022 - 28/09/2022 Nº diárias: 1
Sao doMiNGoS do araGUaia / BrEJo GraNdE do araGUaia / 
28/09/2022 - 29/09/2022 Nº diárias: 1
BrEJo GraNdE do araGUaia / PalESTiNa do Para / 29/09/2022 - 
30/09/2022 Nº diárias: 1
PalESTiNa do Para / BElEM / 30/09/2022 - 30/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JErffESoN STEVE SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 5962417
cPf: 02183066288
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 855584
.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo/sedUc
a SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS-SaGEP/SE-
dUc NoTifica a servidora iolaNda aSSUNÇÃo PiNTo, matricu-
la de n° 6008534-1,no cargo de Professor,lotada na Secretaria Esta-
dual de Educação,ou seu representante legal,a comparecer a ccMP/
SaGEP/SEdUc, na Sede da SEdUc, sito na rodovia augusto Montene-
gro, Km 10, Belém, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a con-
tar da data de publicação deste Edital, a fim de tratar assunto re-
ferente ao processo de aposentadoria 2020/671751, que se en-
contra com pendencia de documentos necessários para anal i-
se, e para que não alegue desconhecimento este edital está sen-
do publicado obedecendo aos Princípios constitucionais do contraditó-
rio e de ampla defesa, conforme o que preceitua a lei nº 5.810/94.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas/SaGEP

Protocolo: 855639
.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria nº.:8306/2022 de 20/09/2022
de acordo com o Processo nº 1151368/2022
designar daYaNE GarcEZ BacElar dE oliVEira, matrícula nº 
57214091/1, assistente administrativo, para exercer, até ulterior delibe-
ração, a função de chefe de Grupo i fG 4-cPSP, a contar de 01/09//2022.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.8267/2022 de 20/09/2022
Nome:EliaNE SoraYa fiGUEira PErEira
Matrícula:54188441/1cargo:Professor
lotação:EEEM Wilson dias da fonseca/Santarem
Período:01/10/22 a 30/10/22 – 31/10/22 a 29/11/22
Triênios:25/11/13 a 24/11/16 – 25/11/16 a 24/11/19
Portaria nº.8265/2022 de 20/09/2022
Nome:ENilcE roSE dE JESUS MarTiNS
Matrícula:272906/1cargo:Escrev.datil.
lotação:EE Jader fontenelle Barbalho/Santarem
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:17/04/15 a 16/04/18
Portaria nº.8260/2022 de 20/09/2022
Nome:JoSiaNE carValHo MacHado
Matrícula:57224052/1cargo:Servente
lotação:EE Prof Basilio de carvalho/abaetetuba
Período:16/09/22 a 14/11/22
Triênios:05/02/13 a 04/02/16
Portaria nº.8263/2022 de 20/09/2022
Nome:Maria WaldoMira coSTa Barra
Matrícula:532126/1cargo:Escrev.datil.
lotação:Erc Munic. Sergio Jose Machado/Sta Barbara do Pará
Período:01/10/22 a 29/11/22
Triênios:08/03/05 a 07/03/08
Portaria nº.8264/2022 de 20/09/2022
Nome:MiGUEl Glafirio lEMoS
Matrícula:5547253/2cargo:Professor
lotação:EE dona francisca felix de Sousa/Sta izabel do Pará
Período:30/09/22 a 28/11/22
Triênios:27/04/06 a 26/04/09
Portaria nº.8261/2022 de 20/09/2022
Nome:oZilENE PaNToJa Baia da SilVa
Matrícula:57215219/1cargo:Servente
lotação:EEEfM São raimundo Nonato/Santarem
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:06/01/11 a 05/01/14

Portaria nº.8259/2022 de 20/09/2022
Nome:MiriaM laNE dE oliVEira SaNToS
Matrícula:57218230/1cargo:assist.administ.
lotação:EEEf diocesana S francisco/Santarem
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:04/06/15 a 03/06/18
Portaria nº.8274/2022 de 20/09/2022
Nome:MarGarida MoraES da crUZ
Matrícula:6018670/1cargo:Servente
lotação:Seção de cadastro da capital/Belém
Período:03/02/21 a 03/04/21
Triênios:0101/13 a 31/12/15
Portaria nº.8273/2022 de 20/09/2022
Nome:claUdio MorEira da crUZ
Matrícula:733733/1cargo:Escrev.datil.
lotação:EE Magalhaes Barata/Sta izabel do Pará
Período:01/03/22 a 29/04/22
Triênios:30/04/06 a 29/04/09
Portaria nº.8194/2022 de 20/09/2022
Nome:raiMUNda cardoSo MoNTEiro
Matrícula:644706/1cargo:Servente
lotação:EE Presid. Kennedy/Vigia
Período:01/09/22 a 30/10/22
Triênios:17/08/07 a 16/08/10
Portaria nº.7982/2022 de 20/09/2022
Nome:Sara lENY liSBoa MoUra
Matrícula:57207011/1cargo:Professor
lotação:EE Prof Maria Uchoa Martins/Santarem
Período:19/10/20 a 17/11/20
Triênios:04/09/11 a 03/09/14
Portaria nº.6981/2022 de 20/09/2022
Nome:Maria aParEcida BraNdÃo MoNTE
Matrícula:57208275/1cargo:Espec. em Educação
lotação:EEEM.Prof.odila de Souza/altamira
Período de Gozo:19/09/2022 a 17/11/2022
Período aquisitivo12/11/2017 a 16/06/2022
Portaria nº.8269/2022 de 20/09/2022
Nome:SaNdra Maria Barra MiraNda
Matrícula:57208532/1cargo:Espec. em Educação
lotação:Erc.M.Sergio José Machado/Sta Barbara do Pará
Período:01/11/2022 a 30/12/2022
Triênios:19/11/2011 a 18/11/2014
Portaria nº.8270/2022 de 20/09/2022
Nome:MaNoEl roSY da SilVa
Matrícula:5223415/2cargo:Professor
lotação:EE.Prof.Terezinha B.Siqueira/capitão Poço
Período:30/09/2022 a 28/11/2022
Triênios:01/11/1997 a 31/10/2000
Portaria nº.8271/2022 de 20/09/2022
Nome:TaTiaNY oliVEira rodriGUES
Matrícula:5897985/1cargo:Professor
lotação:EEEfM.Benvinda de araujo Pontes/abaetetuba
Período:01/08/2022 a 29/09/2022
Triênios:23/02/2015 a 22/02/2018
Portaria nº.8272/2022 de 20/09/2022
Nome:GlEYBiSoN dE QUEiroZ NUNES
Matrícula:57189633/1cargo:Professor
lotação:EEEM.Mª Benta oliveira de Sousa/redenção
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênios:01/08/2013 a 31/07/2016
Portaria nº.8257/2022 de 20/09/2022
Nome:aNa Maria cUNHa da SilVa
Matrícula:5889885/2cargo:Professor
lotação:UEE.dr.José Tadeu duarte Bastos/Santarém
Período:20/09/2022 a 18/11/2022
Triênios:15/08/2013 a 14/08/2016
Portaria nº.8258/2022 de 20/09/2022
Nome:PaUla fraNciNETE rodriGUES MENdES
Matrícula:57213037/1cargo:Servente
lotação:EE.Benicio lopes/castanhal
Período:01/09/2022 a 30/10/2022
Triênios:10/02/2009 a 09/02/2012
Portaria nº.8335/2022 de 21/09/2022
Nome:Maria cElia BorGES
Matrícula:298786/1cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:16/09/2022 a 14/11/2022-15/11/2022 a 13/01/2023
Triênios:08/05/1989 a 07/05/1992-08/05/1992 a 07/05/1995
Portaria nº.8336/2022 de 21/09/2022
Nome:aNa Maria MESQUiTa dE fraNÇa caMPoS
Matrícula:329550/1cargo:assist, administrativo
lotação:div. de Pagamento/Belém
Período:30/08/2022 a 28/10/2022
Triênios:02/01/2007 a 01/01/2010
LiceNÇa MaterNidade
Portaria nº.:7954/2022 de 13/09/2022
conceder licença Maternidade a PriScila PaGliariNi cordoVil fiTi-
Paldi, matricula nº 57193813/1, Professor, lotada na EE.Padre Salvador 
Tracaiolli/castanhal, no período de 31/05/2022 a 26/11/2022.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria nº.:8197/2022 de 16/09/2022
conceder licença Paternidade, a iSMaEl Garcia rodriGUES, Matricula 
n 57211332/1, Servente, lotada na EEEfM Benvinda de araujo Pontes/
abaetetuba, no período de 11/06/2022 a 30/06/2022.



diário oficial Nº 35.124   79Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:8216/2022 de 19/09/2022
Nome: iVaNETE aNdradE BrElaZ VEloSo
Matrícula:54195990/2 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:Erc antonio Bezerra falcao/ananindeua
Portaria nº.:8217/2022 de 19/09/2022
Nome: lUiZ fErNaNdo araNHa GoMES
Matrícula:752509/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.instituto BoM Pastor/ananindeua
Portaria nº.:8218/2022 de 19/09/2022
Nome: iZaQUE MoNTEiro MENdES
Matrícula:5947822/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora das Graças/Belém
Portaria nº.:8219/2022 de 19/09/2022
Nome: JoaNa caSSia doS SaNToS calado
Matrícula:57209169/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Santos dumont/Belém
Portaria nº.:8220/2022 de 19/09/2022
Nome: dENiZE roBErTa dEl TETo raMoS
Matrícula:57234016/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria nº.:8221/2022 de 19/09/2022
Nome: ElaiNE criSTiNa rocHa PiNHEiro
Matrícula:57208539/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria nº.:8222/2022 de 19/09/2022
Nome: TaMara KEllY PEdrEiro MoTa
Matrícula:57209376/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE Barao do rio Branco/Belém
Portaria nº.:8223/2022 de 19/09/2022
Nome: EdilaMar doS aNJoS coNcEiÇÃo
Matrícula:54188377/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE fe em deus/icoaraci
Portaria nº.:8224/2022 de 19/09/2022
Nome: NoEMia Baia oliVEira
Matrícula:57234019/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE SUB of Edvaldo B de Jesus/icoaraci
Portaria nº.:8226/2022 de 19/09/2022
Nome: aNa claUdia MoraES fErraro
Matrícula:5901238/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf anani/ananindeua
Portaria nº.:8227/2022 de 19/09/2022
Nome: JoSiaNE dE JESUS aMoriM MoraiS
Matrícula:57209187/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Maguari/ananindeua
Portaria nº.:8228/2022 de 19/09/2022
Nome: cEliTa dE SoUSa caSTro
Matrícula:5895938/1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Maguari/ananindeua
Portaria nº.:8229/2022 de 19/09/2022
Nome: aNa PaUla lEal dE oliVEira diaS
Matrícula:57208571/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Mario chermont/Belém
Portaria nº.:8230/2022 de 19/09/2022
Nome: lUciVaNdo clodoaldo dE alMEida SaNToS
Matrícula:57209286/1 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Eneida de Moraes/ananindeua
Portaria nº.:8231/2022 de 19/09/2022
Nome: ElaNNa PaTricia da SilVa BaraTiNHa
Matrícula:5895881/1 Período:22/11/22 à 21/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Encarnação de araujo/ananindeua
Portaria nº.:8232/2022 de 19/09/2022
Nome: Marcia fErrEira frEiTaS
Matrícula:57208213/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Pe Benedito chaves/Belém
Portaria nº.:8233/2022 de 19/09/2022
Nome: Maria dE JESUS NUNES MoraiS
Matrícula:5334047/3 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EEEf Moradores Vila Nova P M carvalho/Belém
Portaria nº.:8234/2022 de 19/09/2022
Nome: SUElEN da SilVa coSTa
Matrícula:57226157/2 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores Vila Nova P M carvalho/Belém
Portaria nº.:8235/2022 de 19/09/2022
Nome: HEloiSa PErEira dE SoUSa SilVa
Matrícula:57209457/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2021
Unidade:EE dr Gaspar Viana//ananindeua
Portaria nº.:1396/2022 de 28/03/2022
Nome: aldElENa VaScoNcEloS HacKENHaar
Matrícula:5751314/2 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Prof leonardo Negrao de Sousa/abaetetuba
Portaria nº.:8276/2022 de 20/09/2022
Nome: Maria ElENicE TorrES SilVa
Matrícula:5215986/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria luisa Vella alves/Belém
Portaria nº.:8277/2022 de 20/09/2022
Nome: ioNE TErEZiNHa corrEa da crUZ
Matrícula:57208526/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.:8279/2022 de 20/09/2022
Nome: aNa PaUla da crUZ XErfaN
Matrícula:57225598/2 Período:31/10/22 à 29/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof anizio Teixeira/Maraba

Portaria nº.:8280/2022 de 20/09/2022
Nome: lUiZa HElENa da SilVa
Matrícula:57208972/1 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Prof Maria araujo de figueiredo/ananindeua
Portaria nº.:8281/2022 de 20/09/2022
Nome: faBricia diaS dE MElo
Matrícula:57208456/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE Santa Maria de Belém do Grao Pará/Belém
Portaria nº.:8282/2022 de 20/09/2022
Nome: JoSE aUrElio laMEira fErrEira
Matrícula:239348/1 Período:03/11/22 à 02/12/22Exercício:2021
Unidade:EE dep armando correa/ananindeua
Portaria nº.:8283/2022 de 20/09/2022
Nome: EMilia doS Socorro SaNTiaGo BarroS
Matrícula:5525535/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Vereador Manoel Matos da costa/icoaraci
Portaria nº.:8284/2022 de 20/09/2022
Nome: GETHEr QUEiroZ aYrES JUNior
Matrícula:57175211/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém
Portaria nº.:8285/2022 de 20/09/2022
Nome: SElMa caroliNa da SilVa SaraiVa
Matrícula:55586841/2 Período:25/11/22 à 24/12/22Exercício:2021
Unidade:EE fe em deus/icoaraci
Portaria nº.:8286/2022 de 20/09/2022
Nome: aNdrEZa dE SoUSa MorEira
Matrícula:57208555/1 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Mario carneiro de Miranda/Belém
Portaria nº.:8287/2022 de 20/09/2022
Nome: ciaNE coElHo Garcia
Matrícula:57209505/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof antonio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria nº.:8288/2022 de 20/09/2022
Nome: Maria do Socorro aParEcida ValE dE SoUZa
Matrícula:5334403/2 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2020
Unidade:EEEfM Prof antonio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria nº.:8289/2022 de 20/09/2022
Nome: Maria lUcia NEVES fariaS da cUNHa
Matrícula:57188412/4 Período:03/11/22 à 17/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof antonio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria nº.:8290/2022 de 20/09/2022
Nome: aNdrEa GaBriEllY araUJo cardoSo
Matrícula:57216632/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE Mario carneiro de Miranda/Belém
Portaria nº.:8291/2022 de 20/09/2022
Nome: idENa SaNToS doS SaNToS
Matrícula:5239842/2 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof antonio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria nº.:8292/2022 de 20/09/2022
Nome: TWiGGY do Socorro PorTilHo doS SaNToS
Matrícula:5901895/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof antonio carlos Gomes da costa/ananindeua
Portaria nº.:8293/2022 de 20/09/2022
Nome: liNdoia caSTro MorEira
Matrícula:536814/2 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EE americo Souza de oliveira/icoaraci
Portaria nº.:8294/2022 de 20/09/2022
Nome: Maria lEoNor MarQUES loPES
Matrícula:57209292/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEfM dr Ulisses Guimaraes/Belém
Portaria nº.:8295/2022 de 20/09/2022
Nome: rUTH HElENa SaNTa BriGida PaiVa
Matrícula:5942282/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Eunice Weaver/icoaraci
Portaria nº.:8296/2022 de 20/09/2022
Nome: aNa claUdia dE SiQUEira MENdES ValliNoTo
Matrícula:311413/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2020
Unidade:EE Edgar Pinheiro Porto/Belém
Portaria nº.:8307/2022 de 20/09/2022
Nome: carMEN SHirlEY dE JESUS SoarES
Matrícula:5693179/2 Período:18/11/22 à 01/01/23Exercício:2022
Unidade:EE americo Souza de oliveira/icoarci
Portaria nº.:419/2022 de 05/09/2022
Nome: lailSoN doS aNJoS loUrEiro
Matrícula:57233970/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
Portaria nº.:420/2022 de 05/09/2022
Nome: EVEraldo corrEa
Matrícula:6332552/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
Portaria nº.:423/2022 de 05/09/2022
Nome: dEUZidETE lEoNardo doS SaNToS
Matrícula:5949948/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Jonathas Pontes athias/Peixe Boi
Portaria nº.:424/2022 de 05/09/2022
Nome: odiNElSoN loPES alMEida
Matrícula:57208729/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
Portaria nº.:425/2022 de 05/09/2022
Nome:flaVio aUGUSTo dE MoNTalVao QUEiroZ
Matrícula:57208719/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE rosa carrera loureiro aquino/Santarem Novo
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Portaria nº.:428/2022 de 05/09/2022
Nome: ValdiNEi da SilVa riBEiro
Matrícula:5896321/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Mirtes Sidrim Pessoa/capanema
Portaria nº.:429/2022 de 05/09/2022
Nome: iria dE oliVEira SilVa PErEira
Matrícula:5942323/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Mirtes Sidrim Pessoa/capanema
Portaria nº.:430/2022 de 05/09/2022
Nome: PaUlo BaTiSTa PErEira dE frEiTaS
Matrícula:5693225/2 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Mirtes Sidrim Pessoa/capanema
Portaria nº.:431/2022 de 05/09/2022
Nome: fraNK PErEira SaNToS
Matrícula:57233966/1 Período:05/11/22 à 19/12/22Exercício:2022
Unidade:EE charles aSSad/Bonito
Portaria nº.:433/2022 de 05/09/2022
Nome: EUlalia SaNTa BriGida corrEa
Matrícula:57208732/1 Período:14/11/22 à 28/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:434/2022 de 05/09/2022
Nome: raiMUNda SoUSa BraGa
Matrícula:6306901/1 Período:12/11/22 à 11/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:435/2022 de 05/09/2022
Nome: NorTiS rodriGUES MorEira NETo
Matrícula:57210714/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE dom Joao Vi/capanema
Portaria nº.:436/2022 de 05/09/2022
Nome: carloS alBErTo da SilVa JUNior
Matrícula:6306917/1 Período:23/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:437/2022 de 05/09/2022
Nome: caSSiaNa GlEYcE PiNHEiro MacHado
Matrícula:57214629/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof americo leao conduru/capanema
Portaria nº.:438/2022 de 05/09/2022
Nome: EliElSoN dE SoUSa liMa
Matrícula:6306913/1 Período:11/11/22 à 10/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Silvestre carneiro/capanema
Portaria nº.:439/2022 de 05/09/2022
Nome: EdiNEia aMoraS da SilVa
Matrícula:57211239/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Maria Mirtes Sidrim Pessoa/capanema
Portaria nº.:8212/2022 de 19/09/2022
Nome: SilVaNa Maia da coSTa BoUlHoSa
Matrícula:443352/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2020
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8255/2022 de 20/09/2022
Nome: HaiENY NaZarE rEiS SaNToS
Matrícula:5901611/1 Período:19/12/22 à 01/02/23Exercício:2022
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:8256/2022 de 19/09/2022
Nome: HErcUlES Garcia SaNTaNa
Matrícula:674869/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:divisão de Transporte/Belém
Portaria nº.:8298/2022 de 19/09/2022
Nome: JaiTaNia NaSciMENTo SilVa
Matrícula:57213316/1 Período:22/11/22 à 21/12/22Exercício:2022
Unidade:departamento de Educação Especial/Belém
Portaria nº.:8297/2022 de 19/09/2022
Nome: roSilEidE foNSEca da SilVa fariaS
Matrícula:57223739/2 Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2021
Unidade:divisão de assistencia ao Servidor/Belém
Portaria nº.:8323/2022 de 21/09/2022
Nome: adriaNa Maria NEVES roBErTo
Matrícula:57208817/1 Período:28/11/22 à 11/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém
Portaria nº.:8324/2022 de 21/09/2022
Nome: raiMUNdo PErEira da SilVa JUNior
Matrícula:57212538/1 Período:26/09/22 à 25/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém
Portaria nº.:8325/2022 de 21/09/2022
Nome: dElio oliVEira fariaS
Matrícula:6013546/1 Período:07/11/22 à 06/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém
Portaria nº.:8326/2022 de 21/09/2022
Nome: Maria aMElia araUJo da SilVa
Matrícula:454133/2 Período:22/11/22 à 05/01/23Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém
Portaria nº.:8327/2022 de 21/09/2022
Nome: JoSE dE riBaMar da SilVa liMa
Matrícula:5068517/3 Período:15/11/22 à 29/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf carlos drummond de andrade/Belém
Portaria nº.:8328/2022 de 21/09/2022
Nome: EliZETE cardoSo GoMES
Matrícula:5515017/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém
Portaria nº.:82362022 de 19/09/2022
Nome:alESSaNdra SoarES Vilaca
Matrícula:57209480/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2021
Unidade:EE. dr. Gaspar Viana/ananindeua

Portaria nº.:8237/2022 de 19/09/2022
Nome: adriaNa MaNSoUr cardiNS
Matrícula:54181116/2 Período:29/11/22 à 12/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. augusto Meira/Belém
Portaria nº.:8238/2022 de 19/09/2022
Nome:aNdrÉa dE fáTiMa doS SaNToS ViEGaS
Matrícula:57217059/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. de Educação Tecnológica anísio Teixeira/Belém
Portaria nº.:8239/2022 de 19/09/2022
Nome: iVoNETE da VEra crUZ cordEiro
Matrícula:5294134/2 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª Erotildes frota aguiar/ananindeua
Portaria nº.:8240/2022 de 19/09/2022
Nome:riTa dE cáSSia BaSToS SilVa
Matrícula:5889634/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. augusto olímpio/Belém
Portaria nº.:8241/2022 de 19/09/2022
Nome:liliaM BaTiSTa doS SaNToS
Matrícula:54184254/2 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. de Educação Tecnológica anísio Teixeira/Belém
Portaria nº.:8242/2022 de 19/09/2022
Nome:WilliaM liMa coElHo
Matrícula:6033210/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Benedito celso Pádua costa/ananindeua
Portaria nº.:8243/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria coNcEiÇÃo coSTa BEZErra
Matrícula:5560870/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. General Gurjão/Belém
Portaria nº.:8244/2022 de 19/09/2022
Nome:BiaNca ciPraNdi
Matrícula:57211720/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. antônio Gondim lins/ananindeua
Portaria nº.:8245/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria do carMo SaNToS da SilVa
Matrícula:5942249/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM. Manoel leite carneiro/Belém
Portaria nº.:8246/2022 de 19/09/2022
Nome:WalTEr BErNardo cardoSo da crUZ
Matrícula:304980/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2020
Unidade:EE. fé em deus/icoaraci
Portaria nº.:8247/2022 de 19/09/2022
Nome:NaYara criSTiNa lEiTÃo MENdoNÇa rEBElo
Matrícula:57195208/2 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. augusto Meira/Belém
Portaria nº.:8248/2022 de 19/09/2022
Nome:VaNilda fErrEira da MoTa
Matrícula:54188423/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Padre orione/Belém
Portaria nº.:8249/2022 de 19/09/2022
Nome:Maria cÂNdida BarBoSa VilaS BoaS
Matrícula:57217542/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Padre orione/Belém
Portaria nº.:8254/2022 de 19/09/2022
Nome:clEidE roSário JardiM doS SaNToS
Matrícula:5756014/1 Período:23/11/22 à 06/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Profª anésia/Belém
Portaria nº.:317/2022 de 06/06/2022
Nome:HEloiSa criSTiNa clEMENTE dE araÚJo
Matrícula:57208615/1 Período:08/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. américa leão conduru/capanema
Portaria nº.:318/2022 de 06/06/2022
Nome:Maria dE NaZarÉ dE SoUSa MoNTEiro
Matrícula:57208657/1 Período:08/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. américa leão conduru/capanema
Portaria nº.:364/2022 de 19/08/2022
Nome:aNa coNcEiÇÃo doS rEiS riBEiro
Matrícula:5223199/3 Período:20/10/22 à 03/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre antônio Vieira/ourém
Portaria nº.:366/2022 de 19/08/2022
Nome:daVi fErrEira loPES
Matrícula:57209716/1 Período:01/10/22 à 14/11/22Exercício:2017
Unidade:EE. florentina damasceno/Santa luzia do Pará
Portaria nº.:369/2022 de 19/08/2022
Nome:MaridalVa doS SaNToS SoUZa
Matrícula:57208716/1 Período:11/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre angelo Moretti/ourém
Portaria nº.:370/2022 de 17/08/2022
Nome:claUdiENE dE caSSia dE JESUS rodriGUES
Matrícula:57228274/2Período:10/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre angelo Moretti/ourém
Portaria nº.:371/2022 de 19/08/2022
Nome:daNiElE da SilVa PaiXÃo
Matrícula:57223885/2 Período:10/11/22 à 09/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. augusto olímpio/Nova Timboteua
Portaria nº.:374/2022 de 25/07/2022
Nome: JoSSiaNE SilVa dE MENdoNÇa
Matrícula:5436354/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre Sales/capanema
Portaria nº.:375/2022 de 25/07/2022
Nome:Maria liNdalVa do NaSciMENTo SilVa
Matrícula:5062497/2 Período:08/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre Sales/capanema
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Portaria nº.:376/2022 de 19/08/2022
Nome:riTa dE caSSia VaScoNcEloS BarroS
Matrícula:57208614/1 Período:11/11/22 à 25/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Padre Sales/capanema
Portaria nº.:377/2022 de 25/07/2022
Nome:lUcY MarY doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5951362/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. Profª apolônia Pinheiro dos Santos/capanema
Portaria nº.:378/2022 de 25/07/2022
Nome:JUciEl fUrTado corrÊa
Matrícula:57208662/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. dom Bosco/Salinópolis
Portaria nº.:379/2022 de 19/08/2022
Nome:liliaM do Socorro SaNTaNa Garcia
Matrícula:5343410/1Período:27/11/22 à 10/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. dom Bosco/Salinópolis
Portaria nº.:381/2022 de 19/08/2022
Nome:Maria do Socorro MarQUES dUarTE
Matrícula:5901767/1 Período:01/09/22 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. aPaE/capanema
Portaria nº.:384/2022 de 12/08/2022
Nome:aNa roSa da SilVa NaVEGaNTES
Matrícula:683060/2Período:06/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade: 14ª UrE/capanema
Portaria nº.:387/2022 de 26/08/2022
Nome: dENY SilVaNdro MoraES rodriGUES
Matrícula:57234844/1Período:23/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Maria amélia de Vasconcelos/capanema
Portaria nº.:388/2022 de 19/08/2022
Nome:Maria GraciETE da SilVa MaGalHÃES
Matrícula:57209435/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:14ª UrE/capanema
Portaria nº.:390/2022 de 01/09/2022
Nome:aNdrÉa araÚJo MariNHo ViEira
Matrícula:57210083/1Período:10/11/22 à 24/12/22Exercício:2022
Unidade:14ª UrE/capanema
Portaria nº.:391/2022 de 01/09/2022
Nome:MElca JÚNia SalES coSTa dE BriTo
Matrícula:5375738/3 Período:07/11/22 à 21/12/22Exercício:2022
Unidade:14ª UrE/capanema
Portaria nº.:392/2022 de 01/09/2022
Nome:roSa Maria JESUS da SilVEira
Matrícula:57202777/2 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Silvestre carneiro/capanema
Portaria nº.:393/2022 de 01/09/2022
Nome:raiMUNda SoUSa BraGa
Matrícula:6306901/1 Período:12/11/22 à 11/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:395/2022 de 01/09/2022
Nome:JoSEliNa lUcia dE araÚJo GoMES
Matrícula:57208723/1 Período:21/11/22 à 04/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. Padre angelo Moretti/ourém
Portaria nº.:396/2022 de 01/09/2022
Nome:roSilENE coSTa dUarTE liMa
Matrícula:57212174/1 Período:16/12/22 à 14/01/23Exercício:2022
Unidade:EE. dom João Vi/capanema
Portaria nº.:397/2022 de 01/09/2022
Nome:aNTÔNio Maria liMa dE oliVEira
Matrícula:57209232/1 Período:15/11/22 à 29/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. dom João Vi/capanema
Portaria nº.:400/2022 de 01/09/2022
Nome:fraNciSca alMEida da SilVa
Matrícula:57211399/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. João Santos/capanema
Portaria nº.:404/2022 de 02/09/2022
Nome: JUciValdo VEraS doS rEiS
Matrícula:57233967/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Manoel lobato/Primavera
Portaria nº.:405/2022 de 02/09/2022
Nome:aNdrÉ SoarES PErEira
Matrícula:57234028/1 Período:17/11/22 à 16/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. João Santos/capanema
Portaria nº.:407/2022 de 02/09/2022
Nome:Maria MadalENa dE oliVEira MESQUiTa
Matrícula:424595/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. inocêncio Soares/Primavera
Portaria nº.:408/2022 de 02/09/2022
Nome:SilVaNia fáriaS GoMES
Matrícula:5900575/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE. inocêncio Soares/Primavera
Portaria nº.:410/2022 de 05/09/2022
Nome: lUcidalVa dE SoUSa coElHo
Matrícula:57208623/1 Período:08/11/22 à 22/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. KM 2/capanema
Portaria nº.:411/2022 de 05/09/2022
Nome:GErSoN SodrÉ PiNHEiro/
Matrícula:5896273/1 Período:16/11/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. Santo antônio do cumaru/Bonito
Portaria nº.:412/2022 de 05/09/2022
Nome:MaGNa JoSiEllE liMa dE oliVEira
Matrícula:5950429/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE. florentina damasceno/Santa luzia

Portaria nº.:415/2022 de 05/09/2022
Nome:aUriMar BraGa dE JESUS
Matrícula:6306908/1 Período:15/11/22 à 14/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. rosa carrera loureiro aquino/Santarém Novo
Portaria nº.:414/2022 de 05/09/2022
Nome:JUraNdir diaS MacHado
Matrícula:539074/1 Período:16/11/22 à 15/12/22Exercício:2021
Unidade:EE. Jonathas Pontes athias/Peixe-Boi
Portaria nº.:416/2022 de 05/09/2022
Nome:diaNa MÉrcia corrEa
Matrícula:57233964/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. rosa carrera loureiro aquino/Santarém Novo
Portaria nº.:418/2022 de 05/09/2022
Nome:EliEZEr MoNTEiro da coSTa
Matrícula:5896415/1 Período:15/11/22 à 14/12/22Exercício:2022
Unidade:EE. rosa carrera loureiro aquino/Santarém Novo
Portaria nº.:8016/2022 de 13/09/2022
Nome:SilVaNa BaNdEira oliVEira
Matrícula:5947271/1 Período:29/08/22 à 27/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. conêgo Batista campos/ananindeua
Portaria nº.:8211/2022 de 19/09/2022
Nome:criSTiaNE fraNco daNiEl BorGES
Matrícula:57212459/1Período:24/10/22 à 22/11/22Exercício:2022
Unidade:divisão de registro e Movimentação de Pessoal/Belém
retiFicar
Portaria Nº.:8266/2022 de 20/09/2022
Retificar na PORTARIA Nº 9196/2017 de 21/07/2017, que concedeu 90 
dias de licença Especial, o Quinquênio de 25/11/2010 a 24/11/2015 para 
os trienios de 25/11/2010 a 24/11/2013 (60) dias e de 25/11/2013 a 
24/11/2016 (30) dias, nos periodos de 01/08/2017 a 29/09/2017 (60) 
dias e de 30/09/2017 a 29/10/2017 (30) dias, a servidora EliaNE SoraYa 
fiGUEira PErEira, matricula 54188441/1, Professor, lotada na EEEM 
Wilson Dias da Fonseca/Santarem, para fins de regularização funcional.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.: 8268/2022 de 20/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 8101/2022 de 15/09/2022, que concedeu 
férias, no período de 14/11/2022 à 28/12/2022, a servidora HirlaNia 
MoNTEiro Garcia,matricula 5899536/1,Especialista em Educação,lotada 
na EE Prof Joao renato franco/Belém, referente ao exercício de 2017.
Portaria Nº.: 8321/2022 de 21/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 8202/2022 de 16/09/2022, que concedeu 
férias, no período de 03/11/2022 à 17/12/2022, a servidora KariNa BarBoSa 
Bordalo,matricula 57209346/1,Especialista em Educação,lotada na EE dom 
Pedro ii/Belém, referente ao exercício de 2021.
Portaria nº.:8213/2022 de 19/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 004412/2022 de 17/05/2022, que 
concedeu 45 dias de férias, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022, a 
servidora GiSElE GUaraNY SoarES, matricula nº 5901072/1, Especialista 
em Educação, lotada na EE. dep. armando corrêa/ananindeua, referente
ao exercício de 2020.
Portaria nº.:8214/2022 de 19/092022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 002444/2022 de 01/04/2022, que 
concedeu 30 dias de férias, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, 
a servidora lEidilENa oliVEira do ESPiriTo SaNTo, matricula nº 
5890922/1, assistente administrativo, lotada na EE. odete Marvão/
icoaraci, referente ao exercício de 2021.
Portaria nº.:8215 /2022 de 19/092022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 003478/2022 de 26/04/2022, que 
concedeu 30 dias de férias, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, a 
servidora raiMUNda NilZa dUTra Garcia , matricula nº 57213068/1, 
assistente administrativo, lotada na EE. Profª Maria araújo de figueiredo/
ananindeua referente ao exercício de 2022.
Portaria nº.:8275 /2022 de 20/09/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 008071/2022 de 15/09/2022, que 
concedeu 15 dias de férias, no período de 01/12/2002 a 15/12/2002, 
a servidora Maria ElENicE TorrES SilVa , matricula nº 5215986/1, 
Especialista em Educação,lotada na EE. Profª Maria luisa Vella alves/
Belém, referente ao exercício de 2021.
errata
errata na Portaria Nº.: 8181/2022 de 16/09/2022
Nome:aNdrEia fErNaNda aMBroSio caMPElo
onde se lê:Triênios:01/11/2006 a 31/10/2019
Leia-se:Triênios:01/11/2016 a 31/10/2019
Publicada no Diário Oficial nº. 35.122 de 21/09/2022

Protocolo: 856155
contrato: 167/2022 
objeto do contrato: aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações-lote 1, 
para o atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae, 
destinados aos alunos da rede Estadual da Educação Básica, de 16 (de-
zesseis) municípios do Estado do Pará, que não assinaram o termo de 
anuência em 2021.
chamada Pública: nº01/2021 - Nlic/SEdUc
o valor Total:  de r$ 578.061,76(quinhentos e setenta e oito mil, sessenta 
e um reais e setenta e seis centavos).
fonte: 0106001671 – 0106001672 - 0106001995 – 0106002139 – 
0106002324 – 0106002326 – 0106002613 – 0106002614 – 0106002882 
– 0106003317 – 0106006782 - 0106003296.
0306001671 – 0306007672 - 0306001995 – 0306002139 – 0306002324 – 
0306002326 – 0306002613 – 0306002614 – 0306002882 – 0306003317 
– 0306006782 - 0306003296.
 ação: 232131 função Programática: 16101.12 306.1509  Projeto/ativida-
de: 8477 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.30
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Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratado: associação dos Moradores e agricultores remanescentes 
de Quilombos das comunidades de Santa Quitéria e itacoazinho cNPJ: 
12.836.998/0001-48, com sede à alça Viária, Km 24,5, ramal do areal, 
rua Nazaré, s/n, Bairro: itacoazinho, acara/Pa., cEP: 68.690-000.
data de assinatura: 21/09/2022
Vigência: 21/09/2022 a 21/09/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 856214
retiFicar
Portaria nº.:8350/2022 de 21/09/2022
Retificar na Portaria nº 015095-2010 de 20/10/2010, que designou a ser-
vidora fraNciSca daMiaNa TaVarES dE liMa, matricula nº 57210364/1, 
Especialista em Educação, para exercer, até ulterior deliberação, a função 
de Vice-diretor (GEd-2), o nome da EEEM. desembargador augusto olim-
pio(anexo i) para  EEEM. augusto olímpio- Sede, no município de Nova 
Timboteua
torNar seM eFeito
Portaria nº.:8351/2022 de 21/09/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 007614-2022 de 26/08/2022, que dispen-
sou a servidora fraNciSca daMiaNa TaVarES dE liMa, matricula nº 
57210364/1, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-
2), da EEEM. desembargador augusto olimpio(anexo i), no município de 
Nova Timboteua

Protocolo: 856218
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2022/871859 – UePa
Processo originário n. 2021/765320 – –UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 28/2021 - UEPa
Nº TErMo: 1
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 16/09/2022
MoTiVo: Prorrogação do prazo de vigência
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 28/2021-UEPa
Valor do TErMo: xxxx
iNÍcio da ViGÊNcia : 30/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 29/09/2023
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339039
fonte do recurso: 0261/ 0661
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 04.955.538/0001-00
NoME: BaNco do ESTado do Pará S/a,
loGradoUro: av. Presidente Vargas, n.º 251
Bairro: comércio
cidadE: Belém
Uf: Pa
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 855927
aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2022/618760– UePa
Processo originário n. 2019/29652–UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 09/2019 – UEPa
Nº TErMo: 4
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 19/09/2022
MoTiVo: Prorrogação do prazo de vigência.
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 09/2019-
UEPa
Valor do TErMo: xxxx
iNÍcio da ViGÊNcia : 23/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 22/09/2023
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339030
fonte do recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 08.065.700/0001-76
NoME: ÊXiTo diSTriBUidora E coMÉrcio dE liVroS lTda
loGradoUro: rua conselheiro ramalho n° 713,
Bairro: Bela Vista

cEP: 01325-001,
cidadE: São Paulo
Uf: SP
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 855592
aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2022/1151325 – UePa
Processo originário n. 2017/84186–UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 34/2017 - UEPa
Nº TErMo: 5
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 19/09/2022
MoTiVo: Prorrogação do prazo de vigência e alteração de razão social
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n. 09/2019-
UEPa e alterar a razão social da empresa de Jc TElEcoM SErViÇoS dE 
TElEcoMUNicaÇÕES lTda, localizada na av. Santa Tereza, nº 95, Jardim 
Umuarama, com cEP nº 68552-230, redenção/Pa para Jc SErViÇoS dE 
iNTErNET lTda, localizada na av. Santa Tereza, 95, Núcleo Urbano, cEP: 
68.553-075, redenção/Pa
Valor do TErMo: xxxx
iNÍcio da ViGÊNcia : 27/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 26/09/2023
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339040
fonte do recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 04.955.538/0001-00
NoME: Jc TElEcoM SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda
loGradoUro: av. Santa Tereza, nº 95.
Bairro: Núcleo Urbano
cEP: 68.553-075
cidadE: redenção
Uf: Pa
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 855582

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Nº. da LicitaÇÃo e o aNo: 24/2022
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico
claSSificaÇÃo: - outros
oBJETo: aquisição de Material de consumo e Material Permanente para 
equipar o laboratório de Química e o laboratório de alimentos do curso de 
Tecnologia de alimentos onde funcionam as práticas dos cursos do campus 
de Marabá da Universidade do Estado do Pará. ENTrEGa do EdiTal: o 
Edital encontra-se acessível nos sites: www.gov.br/compras/pt-br/, www.
compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br, a partir do dia 22/09/2022.
rESPoNSáVEl PElo cErTaME
NoME: Wendell Magalhães
aBErTUra
local: UaSG 925611 - https://www.gov.br/compras/pt-br/
daTa: 06/10/2022
Hora: 11h
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo: 74201.12.364.1506.7602 e 
74201.12.364.1506.8870
foNTE E oriGEM do rEcUrSo: 0102
NaTUrEZa da dESPESa: 449052 e 339030
ordENador rESPoNSáVEl:
NoME: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 855718

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1137538
Nº da diSPENSa:  48/2022
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ParTES/ coNTraTada: cEfiSE lTda ME
cNPJ: 05.232.666/0001-99
oBJETo: aquisição de material permanente, aprovado no T.E.d. nº 
011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ES-
Tado do Pará), para atender ao Projeto de desenvolvimento de um mo-
delo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à 
formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de 
um curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua dante Gazzetta, 305, Vila azenha, cEP: 13.360-001, 
Nova odessa/SP.
Valor: r$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 124008794
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
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o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da cEfiSE lTda ME para aquisição de material permanente, 
aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE 
UNiVErSiTário do ESTado do Pará), para atender ao Projeto de de-
senvolvimento de um modelo integrado e inclusivo de gestão do esporte 
universitário com vistas à formulação e implementação de políticas públi-
cas no âmbito da criação de um curso técnico em esporte no Estado do 
Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência, a ser 
realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, 
XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 21 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 855831
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1137538
Nº da diSPENSa:  45/2022
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ParTES/ coNTraTada: ErGoNaUTa iNdÚSTria dE EQUiPaMENToS lTda
cNPJ: 42.959.961/0001-78
oBJETo: aquisição de material permanente, aprovado no T.E.d. nº 
011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ES-
Tado do Pará), para atender ao Projeto de desenvolvimento de um mo-
delo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à 
formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de 
um curso técnico em esporte no Estado do Pará
ENdErEÇo: rua Juventino dos Santos Barbosa, 54, coqueiros, cEP: 
88.080-710, florianópolis/Sc.
Valor: r$ 1.342,30 (hum mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta 
centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 124008794
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da ErGoNaUTa iNdÚSTria dE EQUiPaMENToS lTda para 
aquisição de material permanente, aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEc-
TEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ESTado do Pará), 
para atender ao Projeto de desenvolvimento de um modelo integrado e 
inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à formulação e 
implementação de políticas públicas no âmbito da criação de um curso 
técnico em esporte no Estado do Pará, conforme especificações constantes 
do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com 
fundamento legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 21 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 855827
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1137538
Nº da diSPENSa:  46/2022
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ParTES/ coNTraTada: iMPETo TEcNoloGia iNdÚSTria E coMÉrcio 
dE EQUiPaMENToS ElETroMÉdicoS lTda
cNPJ: 42.727.672/0001-43
oBJETo: aquisição de material permanente, aprovado no T.E.d. nº 
011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ES-
Tado do Pará), para atender ao Projeto de desenvolvimento de um mo-
delo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à 
formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de 
um curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: Q Sig, 142, Quadra 1, lotes 985/1055, centro Empresarial 
Parque Brasília, Zona industrial, cEP: 70.610-410, Brasilia/df.
Valor: r$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 124008794
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da iMPETo TEcNoloGia iNdÚSTria E coMÉrcio dE EQUi-
PaMENToS ElETroMÉdicoS lTda para aquisição de material permanen-
te, aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE 
UNiVErSiTário do ESTado do Pará), para atender ao Projeto de de-
senvolvimento de um modelo integrado e inclusivo de gestão do esporte 
universitário com vistas à formulação e implementação de políticas públi-
cas no âmbito da criação de um curso técnico em esporte no Estado do 
Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência, a ser 
realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, 
XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 21 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 855828

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/1137538
Nº da diSPENSa:  47/2022
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ParTES/ coNTraTada: S2 ProdUToS E cUrSoS ESPorTiVoS lTda
cNPJ: 09.629.286/0001-43
oBJETo: aquisição de material permanente, aprovado no T.E.d. nº 
011/2021 SEcTEc/UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ES-
Tado do Pará), para atender ao Projeto de desenvolvimento de um mo-
delo integrado e inclusivo de gestão do esporte universitário com vistas à 
formulação e implementação de políticas públicas no âmbito da criação de 
um curso técnico em esporte no Estado do Pará.
ENdErEÇo: rua aimbere, 279, conjunto 11, Perdizes, cEP: 05.018-010, 
São Paulo/SP.
Valor: r$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 48101.19.364.1506.8866
foNTE dE rEcUrSo: 124008794
ElEMENTo da dESPESa: 449052
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da S2 ProdUToS E cUrSoS ESPorTiVoS lTda para aquisi-
ção de material permanente, aprovado no T.E.d. nº 011/2021 SEcTEc/
UEPa (GESTÃo do ESPorTE UNiVErSiTário do ESTado do Pará), para 
atender ao Projeto de desenvolvimento de um modelo integrado e inclusivo 
de gestão do esporte universitário com vistas à formulação e implemen-
tação de políticas públicas no âmbito da criação de um curso técnico em 
esporte no Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo 
de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamen-
to legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 21 de setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 855829

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
carta coNVite N°004/2022- ceL/UePa
o reitor da Universidade do Estado do Pará, claY aNdErSoN NUNES cHa-
GaS, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas conforme legisla-
ção em vigor, especialmente pela lei nº8666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão Especial de licitação, 
resolve:
HoMoloGar E adJUdicar a presente licitação nestes Termos:
Proc. 2021/1140006
carTa coNViTE Nº 004/2022-cEl/UEPa
data da adjudicação: 19/09/2022
data da Homologação: 19/09/2022
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para SErViÇoS dE 
rEforMa do aUdiTÓrio da UEafTo ccBS caMPUS ii/UEPa, conforme 
Edital convocatório do certame.
EMPrESa VENcEdora do cErTaME: fcl ENGENHaria E coNST. EirEli 
cNPJ 42.431.449/0001-54
Valor da ProPoSTa: r$ 90.249,10 (Noventa mil, duzentos e quarenta e 
nove reais e dez centavos)
Belém, 20 de Setembro de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 856085

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3917/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo a
Nome: Maria ElENa ViZEU liMa PiNHEiro
Matrícula funcional: 73504141/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 3918/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cEriMoNial E EVENToS
Nome: alicE criSTiNE da SilVa araUJo GaMBoa
Matrícula funcional: 55589841/ 2
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0101
339039_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 855864
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sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3923/2022, de 21 de seteMBro de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: NaTacia da SilVa E SilVa
Matrícula funcional: 57190313/ 3
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 48101 19 571 1490 8698
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 855858
..

diÁria
.

diÁrias/ de coLaBorador eVeNtUaL
Protocolo: 2022/1151681
Portaria N° 3914/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) TiaGo TENdai cHiNGorE, cPf nº: 
620.085.193-09, 7.5 (sete e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de GoiÂNia/Go ao município de BElÉM/
Pará no período de 15/10/2022 a 22/10/2022, para participar de ações 
pedagógicas do projeto “dJUMBai”.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 855734
diÁrias/Portarias de serVidores eFetiVos
Protocolo: 2022/1056811
Portaria N° 3903/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JaMir alEXaNdrE fErrEira fErNaNdES, 
id.funcional nº 55586931/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lo-
tado (a) no (a) dEParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNfor-
MaTica, cPf: 629.525.872-72, 29,5 (vinte e nove e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barcarena, no período de 
21/09/2022 a 20/10/2022, para ministrar disciplinas.
Protocolo: 2022/1167242
Portaria N° 3905/22, de 20 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, cPf: 306.383.132-87, 2,5 (duas e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de limoeiro do ajuru/
Pa, no período de 19/09/2022 a 21/09/2022, para execução do projeto de 
implantação da incubadora de Empresa Mista.
Protocolo: 2022/1167242
Portaria N° 3906/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, cPf: 306.383.132-87, 3,5 (três e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de Baião/Pa, no perío-
do de 22/09/2022 a 25/09/2022, para execução do projeto de implantação 
da incubadora de Empresa Mista.
Protocolo: 2022/1167242
Portaria N° 3907/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, cPf: 306.383.132-87, 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 Empresa Mista.
Protocolo: 2022/1167242
Portaria N° 3908/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria HElENa GoNZaGa coSTa, id.funcional 
nº 5056470/ 1, no cargo de aUXiliar adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE caMETa, cPf: 306.383.132-87, 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 Empresa Mista.
Protocolo: 2022/1187549
Portaria N° 3909/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) rENEE dE caldaS HoNoraTo, id.funcional 
nº 80015646/ 1, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE dESPorTo, cPf: 048.057.133-00, 3,5 (três e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Paragominas/
Pa, no período de 16/09/2022 a 19/09/2022, para desenvolver a regional 
da Superliga Universitária.
Protocolo: 2022/1187472
Portaria N° 3910/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) daVi diaS SoUSa JUNior, id.funcional nº 
57216426/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf: 303.700.432-00, 6,5 (seis e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Paragominas/
Pa, no período de 14/09/2022 a 20/09/2022, para conduzir equipe e coor-
denação da Superliga Universitária.
Protocolo: 2022/1148628
Portaria N° 3911/22, de 20 de setembro de 2022.
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, 17,5 (dezessete e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de castanhal/Pa ao município Barcare-
na/Pa, no período de 18/10/2022 a 04/11/2022, para ministrar disciplina.

Protocolo: 2022/1164457
Portaria N° 3912/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) SEidEl fErrEira doS SaNToS, id.funcio-
nal nº 57193219/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE TEcNoloGia dE MadEira, cPf: 595.872.292-15, 
16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município Paragominas/Pa, no período de 02/10/2022 a 18/10/2022, para 
ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1095062
Portaria N° 3913/22, de 20 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iVaNilToN fErrEira, id.funcional nº 5942021/ 
1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dEParTaMENTo 
dE EdUcacao ESPEcialiZada, cPf: 668.743.272-91, 8,5 (oito e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município igarapé - açu/Pa, no 
período de 09/09/2022 a 17/09/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1144917
Portaria N° 3915/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) ViTor BaraTa MorEira, id.funcional nº 
5920929/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico , cPf: 006.828.112-97, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município Santarém/Pa, no perí-
odo de 29/09/2022 a 29/09/2022, para fiscalização de Obra.
Protocolo: 2022/1196101
Portaria N° 3916/22, de 20 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia, id.fun-
cional nº 5836760/ 3, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no 
(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, cPf: 641.918.932-
20, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Marabá/Pa, no período de 09/11/2022 a 11/11/2022, para 
ministrar palestra.
Protocolo: 2022/1131668
Portaria N° 3919/22, de 21 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) Joao roBErTo doS SaNToS SoarES, id.fun-
cional nº 57215804/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE dESENHo iNdUSTrial, cPf: 947.635.182-91, 
16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Paragominas/Pa, no período de 02/10/2022 a 18/10/2022, 
para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1078801
Portaria N° 3920/22, de 21 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SaNdra do Socorro dE MiraNda NEVES, id.
funcional nº 55590193/ 2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE ParaGoMiNaS, cPf:129.432.582-53, 21,5 (vinte e um e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Barca-
rena/Pa, no período de 19/10/2022 a 09/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1001037
Portaria N° 3921/22, de 21 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) MilToN riBEiro da SilVa filHo, id.funcional nº 
5947928/ 2, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) caMPUS 
dE iGaraPE acU, cPf:810.339.232-49, 12,5 (doze e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de igarapé - açu/Pa ao município de São Miguel do Guamá/
Pa, no período de 29/08/2022 a 10/09/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1180441
Portaria N° 3922/22, de 21 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) JorGE alBErTo fUrTado, id.funcional nº 
57213413/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf: 289.050.322-49, 6,5 (seis e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa, no período de 14/09/2022 a 20/09/2022, para conduzir equipe e 
coordenação da super liga.
Protocolo: 2022/1167137
Portaria N° 3924/22, de 21 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNETE doS SaNToS MarTiNS, 
id.funcional nº 57201551/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, cPf: 667.182.952-72, 2,5 (duas e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de limoeiro do ajuru/
Pa, no período de 19/09/2022 a 21/09/2022, para execução do projeto de 
implantação da incubadora de Empresa Mista.
Protocolo: 2022/1167137
Portaria N° 3925/22, de 21 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNETE doS SaNToS MarTiNS, 
id.funcional nº 57201551/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, cPf: 667.182.952-72, 3,5 (três e meia) diárias, de-
vido seu deslocamento de cametá/Pa ao município de Baião/Pa, no perío-
do de 22/09/2022 a 25/09/2022, para execução do projeto de implantação 
da incubadora de Empresa Mista.
Protocolo: 2022/1167137
Portaria N° 3926/22, de 21 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNETE doS SaNToS MarTiNS, 
id.funcional nº 57201551/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, cPf: 667.182.952-72, 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 Empresa Mista.
Protocolo: 2022/1167137
Portaria N° 3927/22, de 21 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Maria fraNciNETE doS SaNToS MarTiNS, 
id.funcional nº 57201551/ 3, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) 
caMPUS dE caMETa, cPf: 667.182.952-72, 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 Empresa Mista.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 855729
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.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de diÁria
Protocolo: 2022/1142457
Portaria N° 3902/22, de 20 de setembro de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 3742/2022, de 12.09.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.114 de 14/09/2022, que concedeu a servidora, caMila 
froTa da coSTa, cPf: 010.213.682-37, 5.5 (cinco e meia) diária como 
colaBorador EVENTUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
Município de cametá/Pa, no período de 07/09/2022 a 12/09/2022.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 855740
..

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

.

.

.

errata
.

errata
contrato administrativo n° 76/2022/SEaSTEr
Processo: 2022/783045
Diário oficial nº 35.122 de 21 setembro de 2022
Número de Protocolo nº 855461
onde se lê: TErMo adiTiVo a coNTraTo
Leia-se: coNTraTo adMiNiSTraTiVo

Protocolo: 855625

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
1º terMo ao coNVÊNio Nº 01/2021/seaster
Processo:2022/827510
ParTES: Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de assistência So-
cial, Trabalho, Emprego e renda – SEaSTEr e Município de Novo Progresso
objeto: Este Termo aditivo tem por objeto o acréscimo do valor da contra-
partida prevista no convênio Estadual nº 001/2021 a
ser aportado para o município beneficiário.
Valor do aditivo: r$ 43.380,00
Sub-função: 122 – administração Geral - Programa: 008; Gestão Política 
de Trabalho e Promoção Social; Projeto atividade: 2018 –
Manutenção do fundo Municipal de assistência Social; Elemento de despe-
sa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente;
fonte de recurso: 13110000 – Transferência de recursos fNaS;
ordenador responsável: GElSoN lUiZ dill – Prefeito do Munícipio de 
Novo Progresso
Vigência: 10/12/2021 a 09/12/2022,
data da assinatura: 14/09/2022

Protocolo: 855661

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1334/2022 – 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 2022/1180200
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ ( dUaS e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
rosa Helena andrade a. Sousa, Mat. 3197743/1, cargo assistente So-
cial, Eliete costa Gatinho, Mat.3542760/1, cargo assistente administrativo 
e regina ines B. Barbosa de almeida, Mat. 5945935/1, cargo Gerente, 
que se deslocarão para o Município de abaetetuba no período de 25/09 a 
27/09/2022, com o objetivo de Promover direitos Humanos, a partir da 
concessão de gratuidade para a obtenção da certidão de nascimento (1º 
e 2º via), e de óbito (2º via) às pessoas em situação de vulnerabilidade 
social par a inclusão no cadÚNico e inserção nos programas sociais. cujo 
o motorista anderson Macedo da Silva, Mat. 57224957/2, cargo Motorista, 
fará o deslocamento.
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, 
21 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1335/2022 – 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 2022/1198092

rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
dúlcileia ferreira abreu, Mat. 3203093/1, cargo assistente Social e José 
luiz ferreira da cruz, Mat. 54190670/1, cargo agente de PorTaria, que se 
deslocarão para o Município de Santa Bárbara do Pará, no dia 22/09/2022 
para Promover direitos Humanos, a partir da concessão de gratuidade para 
a obtenção da certidão de nascimento (1º e 2º via), e de óbito (2º via) às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social par a inclusão no cadÚNico 
e inserção nos programas sociais.
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, 
21 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1336/2022 – 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 2022/1198938
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ( dUaS) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo: 
Tadeu de Jesus carvalho lobato, Mat. 2025183, cargo Gerente, que se des-
locará para o Município de Tucuruí/Pa, no período de 16/09 a 18/09/2022, 
com o objetivo de participar da implementação das Hortas comunitárias 
na associação comunitária São Pedro em Tucuruí/Pa. cujo o motorista Ma-
noel Joaquim Maués ferreira, colaborador Eventual, cPf: 227.258.652-04, 
fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101006357/0101 247.170 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
21 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 856158
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1331/2022 – 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.
coNSidEraNdo o disposto pelo art. 191-a, da lei Estadual n.º. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, alterada pela lei Estadual nº 9.230, de 24 de março 
de 2021, que autoriza a adoção do procedimento sumário para apuração 
da hipótese de abandono de cargo prevista pelo art. 190, ii, da norma 
estatutária;
coNSidEraNdo o contido nos autos do PaE nº 2022/592256
art. 1º dESiGNar os servidores estáveis alBErT dE PaUla corrEa, agen-
te administrativo, matrícula funcional nº 57234467/ 1, EdSoN JoSE coSTa 
GoUVEa, Escriturário, matrícula funcional n.º 3279812/ 1, e NEUZa MEirE-
lES da SilVa XaViEr, matrícula 5336600/ 2, Monitor, lotados na coordena-
doria de Gestão de Pessoas cGP-SEaSTEr, para, sob a presidência do primei-
ro, constituírem comissão de Sindicância, visando à apuração de eventual 
responsabilidade em relação as contratações dos colaboradores eventuais.
art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos traba-
lhos da referida comissão.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
20 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda, em 
exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 856156
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 817-GaB/Pres.BeLÉM, 19 de seteMBro de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memorando nº 08/cSPad6 de 09.09.2022, despachos da aSPad de 
09.09.2022 e do Presidente da faSEPa de 15.09.2022.rESolVE: art. 
1º. dESiGNar que a servidora MEirE ElEN GoMES caETaNo, matrícula 
nº 57195164/1, SUBSTiTUa a servidora ValdENicE MoraiS Garcia, 
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matrícula nº 55586439/1, nos atos apuratórios do Pad nº 06/2022 
(Processo nº 2019/473751), considerando a necessidade do cumprimento 
e continuidade da apuração administrativa. art. 2º. Esta PorTaria entra 
em vigor com publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, 
PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa-
Presidente da faSEPa.

Protocolo: 856114
Portaria Nº 48/2022-GecoN de 20 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 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2022/1207996 
de 19/09/2022;
r E S o l V E: i - dESiGNar os (as) servidores (as):
- adriaNa do NaSciMENTo fraNco (região Metropolitana de Belém, 
Marabá) agente administrativo Mat: 54195782/1;
- clEoNicE SilVa doS SaNToS (UaSE caS SaNTarÉM) agente de artes 
Praticas Mat: 5904267/4;
- roSaNGEla Maria coUTo (UaSE caS SaNTarÉM) GErENTE / caS – 
SaNTarÉM Mat: 3223027/1;
- darlEN WilSoN fErrEira SilVa (UaSE cSEBa SaNTarÉM) agente de 
artes Praticas Mat: 5941114/1;
- riTa MoNica clEMENTE (UaSE cSEBa SaNTarÉM) GErENTE/cSEBa 
Mat: 57190379/1.
Para atuarem como fiScaiS SUPlENTES do contrato descriminado 
abaixo: CONTRATO N° 12/2019 EMPRESA LIDER ENGENHARIA LTDA.
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa

Protocolo: 855554
Portaria Nº 47/2022-GecoN de 20 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 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2022/1207996 
de 19/09/2022;
r E S o l V E: i - dESiGNar os (as) servidores (as):
- faBio BarBoSa NaSciMENTo GESTor GErEM Mat: 55208521/1;
- clEoNicE SilVa doS SaNToS (UaSE caS SaNTarÉM) agente de artes 
Praticas Mat: 5904267/4;
- roSaNGEla Maria coUTo (UaSE caS SaNTarÉM) GErENTE / caS – 
SaNTarÉM Mat: 3223027/1;
- darlEN WilSoN fErrEira SilVa (UaSE cSEBa SaNTarÉM) agente de 
artes Praticas Mat: 5941114/1;
- riTa MoNica clEMENTE (UaSE cSEBa SaNTarÉM) GErENTE/cSEBa 
Mat: 57190379/1.
Para atuarem como fiScaiS SUPlENTES do contrato descriminado abaixo: coN-
TraTo N°24/2021 – EMPrESa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda.
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa

Protocolo: 855552
Portaria Nº 46/2022-GecoN de 20 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 34571 de 03 de 
Maio de 2021.
considerando despacho da daf constante no protocolo n° 2022/1207996 
de 19/09/2022;
r E S o l V E: i - dESiGNar o (a) servidor (a) laUro JorGE MENdES 
MiNEiro – Matricula 54195782/1, cargo agente administrativo, para atuar 
como fiscal suplente do contrato descriminado abaixo: Contrato nº 23/2021 – 
EMPRESA: HIDRO FRANCHISING LTDA.
Esta PorTaria entre em vigor na data da assinatura. dÊ-SE ciÊNcia, 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa

Protocolo: 855551
Portaria Nº. 830  de 20 de setembro de 2022-
coNcEdEr: 08 dias de licença Nojo a servidora: ana Paula Santos da Silva
,mat:5905447/4 ,cargo: monitor, período 31.08.22 a 07.09.22
Portaria Nº 831 de 20 de setembro de 2022-desiGNar: 
anne de araújo alves, cargo: agente administrativo, mat:54189619/1, 
para responder pela Gerência de Manutenção da folha de Pagamento-
GPaG, na ausência da titular Virgínia da Silva Parente, mat:3192385/1, 
cargo: agente administrativo, função: Gerente iii, por motivo de férias no 
período de 16.09.22 a 30.09.22, com ônus para  administração
Portaria Nº 811 de 16 de setembro de 2022-
dESiGNar: andrei figueiredo Barbosa, cargo: Psicólogo, mat:5956361/1, 
para responder pela Gerência do centro em Semiliberdade de 
Santarém-caSSTr, na ausência da titular rosângela Maria couto Sales, 
mat:3223027/1, cargo/ função: Gerente ii, por motivo de férias no período 
de 03.10.22 a 01.11.22, com ônus para  administração
Portaria Nº 826 de 20 de seteMBro de 2022
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governa-
mental de 03 de maio de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio de 
2021 e em cumprimento ao que determinam o art 3°, inciso iV da lei fede-
ral 8.666/93 e de acordo com as exigências da lei Estadual nº 6.474/2002 
e do decreto Estadual nº 2.069/2006;

 rESolVE: i – dESiGNar a coMiSSÃo dE aValiaÇÃo daS aMoSTraS 
daS rEfEiÇÕES, os seguintes servidores:
Jhon Greyk Gomes Ferreira, C h e f e d e G a b i n e t e , mat: nº55208100/1;
darley antonio Martins Barros-daf- diretor financeiro, mat: nº 
57216507/1;
 Grace Pontes Gadelha rocha- GErad-Gerente administrativa, mat: 
nº.5820014/10;
andré luiz amaral Brito-GalMoX-coordenador de Núcleo, mat: nº. 
5947246/1;
letícia Gonçalves Mesquita  da Silva -Nutricionistaa, mat: nº 5956785/1;
 leila Sena de Souza-Nutricionista, mat: nº 5956788/1;
raimundo Monteiro Gonçalves-GrH-administrador, mat: nº 3223078/2;
 Évela cristina Pereira Barbosa-daS-assistente Social, mat: nº 57173876/1;
 Kátia Simone Gomes Porfírio-daS-assistente Social, mat: nº 54187941/1;
Helena lúcia rosário de Macedo-daS-assistente Social, mat: nº 
3222330/1;
 ii – Esta PorTaria entre em vigor na data de sua publicação.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
 errata
errata da Portaria Nº 791/22, publicada no doe nº 35.115 de. 
15/09/2022
onde se lê: situação gravídica
Leia-se: férias
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa

Protocolo: 855741

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
32- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 135/2020
ParTES: faSEPa E Marilia GaBriElE MoraES da SilVa
MaTricUla: 5905327/ 3
carGo: Monitor
loTaÇÃo: UaSE ii ananindeua
adMiSSÃo: 03.08.2020
TÉrMiNo VÍNcUlo: 02.09.2022
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 855772

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 496- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 20/09/2022
oBJETiVo: cobrir despesas, com material de consumo, para alimentação, de 
adolescente custodiada no caSf, referente a viagem a cidade de TUcUrUi/
Pa no período de 24 a 26/09/2022 (Proc.  1201499/2022- Mem 78/2022).
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8394
ProJETo aTiVidadE: 68-8394  - aÇÃo: 231464
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 100,00- (alimentação)
SErVidora: rUTH HElENa liMa dE oliVEira
MaTricUla: 3217434/ 1
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB: 06 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 856169

.

.

diÁria
.

Portaria: 495- do dia 20/09/2022
oBJETiVo: acompanhar socioeducanda, custodiada no caSf, em con-
vivência familiar monitorada, cumprindo determinação judicial (Proc. 
1201499/2022-Mem 78/2022)
SErVidora: rUTH HElENa liMa dE oliVEira
carGo: SociÓloGo -  MaTricUla: 3217434/ 1
SErVidor : raiMUNdo EVEraM rodriGUES
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5954012/ 1
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo : TUcUrUi/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 24 a 26/09/2022  -  diáriaS-2,5
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 856167

.

.

FÉrias
.

Portaria N°829/2022-GaB/GeMPs de 20 de setembro 2022
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora abaixo 
relacionado:

MatricULa NoMe adMissÃo P.aQUis GoZo de FÉrias

57188624/ 1 NilZa roSaNGEla do ESPiriTo 
SaNTo fUrTado 28/08/2007 21/22 26/09/2022 a 

25/10/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 855714
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..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 608/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 19 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1123532.
rESolVE:
coNcEdEr 2 (dois) meses de licença-prêmio ao servidor: anísio Nunes 
de figueiredo, matrícula nº 5050332/4, ocupante do cargo de assistente 
administrativo, lotado na coordenadoria de Promoção da cidadania desta 
SEJUdH, referente ao aquisitivo: 2005/2008, no período de 03/10/2022 a 
01/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 855964

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 594/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 19 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e o processo administrativo eletrônico nº 2022/1112483.
rESolVE:
caNcElar, por necessidade de serviço, o período de férias do servidor: 
Manoel Sérgio Borges, matrícula nº 5807239/2, concedido por meio da 
PorTaria Nº 473/2022-GGP/SEJUdH, de 02/08/2022, publicado no diário 
oficial nº 35.074, de 10/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 855604
Portaria Nº 593/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 16 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e o processo administrativo eletrônico nº 2022/1189988.
rESolVE:
caNcElar, por necessidade de serviço, o período de férias da servidora: 
ana Maria Gomes chamma, matrícula nº 3195988/1, concedido por meio 
da PorTaria Nº 576/2022-GGP/SEJUdH, de 09/09/2022, publicado no 
diário oficial nº 35.111, de 12/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 855610
Portaria Nº 607/2022-GGP/seJUdH 
Belém, 19 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de: 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2022/1196594.
rESolVE:
TraNSfErir, o período de férias da servidora: crEMilda NaTaliNa dE 
SoUZa MaGalHÃES, matrícula nº 5050286/2, concedido por meio da 
PorTaria Nº 591/2022-GGP/SEJUdH – de 12/09/2022, publicado no 
diário oficial, nº 35.114, - de 14/09/2022, do período de: 03/10/2022 a 
01/11/2022, referente ao exercício 2022, para 10/10/2022 a 08/11/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 855600
Portaria Nº 621/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 20 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e o processo administrativo eletrônico nº 2022/1021357.
rESolVE:
caNcElar, por necessidade de serviço, o período de férias do servidor: 
José roberto Barbosa Silva, matrícula nº 57190628/2, concedido por meio 
da PorTaria Nº 473/2022-GGP/SEJUdH, de 02/08/2022, publicado no 

diário oficial nº 35.074, de 10/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 855946
Portaria Nº 609/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 20 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1207598.
rESolVE:
coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias regulares a servidora listada abaixo: 

Matrícula servidor Exercí-
cio Período

54197974/4 déborah Silva de Jesus 2019 05/10/2022 a 14/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 855956
Portaria Nº 622/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 20 de setembro de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa, e o processo administrativo eletrônico nº 2022/1215244.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de férias do servidor: 
Klemer Maciel do carmo, matrícula nº 57201162/1, concedido por meio da 
PorTaria Nº 505/2022-GGP/SEJUdH, de 17/08/2022, publicado no diário 
oficial nº 35.080, de 18/08/2022. A contar de 02/09/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 855954
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial nº35.028 
de 30/06/2022, referente à PORTARIA N° 441/2022 DAF/SEDEME 
- BELÉM, DE 29 DE JUNHO DE 2022, sob o protocolo de publicação 
821109.

Protocolo: 855765
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo cooPeraÇÃo tÉcNica
acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica n° 001/2022
ParTES: Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
e Energia –SEdEME e a câmara de dirigentes legistas- cdl aBaETETUBa
oBJETo: Este acordo de cooperação objetiva a realização do evento de-
nominado o “MEGa fEirÃo liQUida aBaETE 2022”, visando a promoção 
do desenvolvimento econômico do município de abaetetuba, através da 
realização de uma campanha promocional que congrega os associados e 
demais lojistas abaetetubenses, objetivando proporcionar um aumento no 
faturamento das empresas através do aquecimento das vendas, redução 
de inadimplência e recuperação de créditos dos clientes do comércio local, 
propiciadas pelas condições especiais implementadas no período do Mega 
feirão, às cláusulas e condições aqui constantes, que ora se aceitam e 
mutuamente se outorgam como segue abaixo;
as partes têm como principais objetivos:
i-fomentar e apoiar o desenvolvimento da indústria, do comércio e dos 
serviços no Estado do Pará;
ii-Proporcionar um aumento no faturamento das empresas através do 
aquecimento das vendas, redução de inadimplência e recuperação de cré-
ditos de clientes do comércio local;
iii. fomentar o desenvolvimento do ambiente comercial e empresarial 
através de boas vendas contribuindo para unir e fortalecer as empresas 
em geral;
iV-contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração 
do processo de formalização das atividades econômicas por meio de par-
cerias com os setores públicos e privados.
V-oportuniza a geração de negócios, contribuindo para estimular a geração 
de emprego e renda no Estado do Pará.
ViGÊNcia: 01/09/2022 a 01/10/2022.
daTa da aSSiNaTUra: 01/09/2022.
rESPoNSáVEiS PEla aSSiNaTUra: JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa 
GoMES JUNior, Secretário de desenvolvimento Econômico, Mineração e 
Energia do Pará – SEdEME e raiMUNdo NEri, Presidente da câmara de 
dirigentes legistas- cdl aBaETETUBa

Protocolo: 855810



88  diário oficial Nº 35.124 Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 129/2022, de 19 seteMBro de 2022.
Período de aplicação: 11 dias
Prazo para prestação de contas: 05 dias
Cargo: agente fiscal metrológico
Nome: aNTÔNio JarBaS Sá fiGUEirEdo
Valor:r$ 2.000,00
fonte:026000000
3390 33 - r$ 2.000,00
rafaela Barata chaves

Protocolo: 856029

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 138/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: capitão Poço, castanhal, curuçá, igarapé-açu e Santa Maria do 
Pará.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: cHriSTiaN roGÉrio MarQUES TEiXEira / Matrícula: 428 – 
Valor: r$ 2.448,55.
aNdErSoN clEYToN BarBoSa / Matrícula: 253 – Valor: 2.448,55.
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
EMErSoN fáBio lEiTE da SilVa / Matrícula: 268 – Valor: 1.235,26
Período: 19/09 a 24/09/2022 – 5,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 856151
Portaria Nº 137/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Paragominas
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: PEdro PrESTES dE BriTo JÚNior / Matrícula: 266 – Valor: 
r$ 2.729,87.
JoSÉ Maria MoNTEiro MUriBEca / Matrícula: 19 – Valor: 2.729,87.
Período: 19/09 a 30/09/2022– 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856115
Portaria Nº 135/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: anapu, itupiranga, Novo repartimento e Pacajá
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: PEdro alEXaNdrE BaTiSTa dE liMa / Matrícula: 25 – Valor: 
r$ 2.729,87.
afoNSo carMoNa lEiTE / Matrícula: 367 – Valor: 2.729,87.
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856099
Portaria Nº 136/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: altamira e Santarém.
objetivo: realizar interiorização das ações da diPrE.
Servidores: lUiZ PaUlo PErEira MoNTEiro/ Matrícula: 258 – Valor: r$ 
2.729,87.
JoSUÉ MarTiNS da coSTa / Matrícula: 15 – Valor: 2.729,87.
Período: 19/09 a 30/09/2022– 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856106

Portaria Nº 130/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: ipixuna do Pará, Paragominas e Ulianópolis
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: raiMUNdo BarBoSa ESTEVÃo / Matrícula: 23 – Valor: r$ 
2.729,87.
EdÍlSoN aMoraS cHaVES JÚNior / Matrícula: 280 – Valor: 2.729,87
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856033
Portaria Nº 131/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Goianésia do Pará, Jacundá, Moju, Nova ipixuna e Tailândia.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: caNUTo corrEa MarQUES / Matrícula: 08 – Valor: r$ 
2.729,87.
JoSÉ roBErTo alVES GoMES / Matrícula: 252 – Valor: 2.729,87
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856038
Portaria Nº 132/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Breu Branco e Tucuruí.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JorGE lUiZ alVES dE alBUQUErQUE / Matrícula: 18 – Valor: 
r$ 2.729,87.
aUGUSTo cÉSar da SilVa / Matrícula: 16 – Valor: 2.729,87
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856077
Portaria Nº 128/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Santarém
destino: alenquer, almeirim, Monte alegre, Porto de Moz e Prainha.
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: aNTÔNio JarBaS Sá fiGUEirEdo / Matrícula: 27 – Valor: r$ 
2.729,87.
PaUlo raiMUNdo rocHa MiraNda / Matrícula: 29 – Valor: 2.729,87.
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856026
Portaria Nº 133/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Marabá
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: JoÃo BENTES fariaS / Matrícula: 25 – Valor: r$ 2.729,87.
WaldiMir coNdE dUarTE JÚNior / Matrícula: 260 – Valor: 2.729,87.
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856088
Portaria Nº 134/2022, GaB/iMetroPara/iNMetro, 19 de se-
tembro de 2022.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de 
acordo com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 
de janeiro de 2019.
origem: Belém
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destino: Marabá
Objetivo: execução de fiscalização/ verificação periódica metrológica em 
instrumentos de pesar e medir.
Servidores: HErlY MorEira da coSTa / Matrícula: 14 – Valor: r$ 
2.729,87.
daGoBErTo JorGE da coSTa / Matrícula: 09 – Valor: 2.729,87.
Período: 19/09 a 30/09/2022 – 11,5 diárias
ordenadora: rafaela Barata chaves

Protocolo: 856092

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 309/2022 de 20/09/2022. 
art. 1º dESiGNar a servidora rUTiaNE ViEira aZaNcoT MoUra, 
matrícula nº 57217932/1, para responder pelo cargo de ouvidor, GEP-
daS.011.4, durante a licença prêmio do titular, ENocK PErEira doS 
SaNToS, matrícula nº 2022370/1, no período de 04/10/2022 a 02/11/2022, 
conforme processo nº 2022/1052728. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente 
em exercício

Protocolo: 855797
Portaria Nº 310/2022 de 20/09/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor rodney de aquino oliveira, matrícula nº 
57222848/1, para responder pelo cargo de Gerente do registro Mercantil 
– GEP daS 011.4, nas férias do titular aiua reis Queiroz, matrícula nº 
57225310/1, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, conforme processo 
n.º 2022/1073057. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 855792

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 311/2022 de 20/09/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor EdUardo araÚJo rocHa, matrícula n° 
5889506/1, a participar no regime de TElETraBalHo, no período de 3 meses, 
atendendo a Na nº 002/2020, a partir de 01/10/2022, conforme Processo Nº 
2022/1204304. VilSoN JoÃo ScHUBEr - Presidente em exercício

Protocolo: 855804
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 851966, publicada no doE nº 35.114 de 14-
09-2022 referente ao 20º Termo aditivo ao contrato nº 17/2012 – cP nº 
09/2012
oNde se LÊ: ViGÊNcia: 11/09/2022 a 10/12/2020
Leia-se: ViGÊNcia: 11/09/2022 a 10/12/2022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 855749

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 126/2022– cPi Nº 27/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, cNPJ 
03.137.985/0001-90
a3 Engenharia lTda – EPP, cNPJ nº 04.656.777/0001-60
oBJETo: implantação de abrigos de Equipamentos e fornecimento, Mon-
tagem e instalação de Torres em Estrutura Metálica Vertical tipo autopor-
tante, para Uso em Estações de Telecomunicações nos Municípios do Es-
tado do Pará, dentro da abrangência do Programa Municípios Sustentáveis 
do caf – lote 3”.
ViGÊNcia: 22/09/2022 a 22/03/2024
Valor: r$ 1.245.893,79
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02528
doTaÇÃo orÇaMENTária:  55201.23.722.1508.7669
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Sediada na rodovia Mário covas, KM 07, Qd 01, lT 07, coqueiro –Belém /
Pa, cEP 66053-040

Protocolo: 855883

eXtrato do coNtrato Nº 129/2022– cPi Nº 27/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, cNPJ 
03.137.985/0001-90
a3 Engenharia lTda – EPP, cNPJ nº 04.656.777/0001-60
oBJETo: implantação de abrigos de Equipamentos e fornecimento, Mon-
tagem e instalação de Torres em Estrutura Metálica Vertical tipo autopor-
tante, para Uso em Estações de Telecomunicações nos Municípios do Es-
tado do Pará, dentro da abrangência do Programa Municípios Sustentáveis 
do caf – lote 4”.
ViGÊNcia: 22/09/2022 a 22/03/2024
Valor: r$ 1.189.629,33
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE02529
doTaÇÃo orÇaMENTária:  55201.23.722.1508.7669
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Sediada na rodovia Mário covas, KM 07, Qd 01, lT 07, coqueiro –Belém /
Pa, cEP 66053-040

Protocolo: 855884

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º tac Nº Nº 17/2021 – tP Nº 14/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
M PaMPloNa coNSTrUÇÕES EirEli EPP, cNPJ nº 19.578.735/0001-25
objeto: coNSTrUÇÃo do TErMiNal rodoViário MUNiciPal dE ToMÉ
-aÇU/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, IV da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 21/09/2022 a 19/01/2023
data da assinatura: 21/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 856212

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1233/2022, de 21 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 autos do Processo nº 2022/1199341, de 16/09/2022 
– coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor aNilToN Marcio dE SoUZa SaNToS, Matrícula 
n°. 57201188/1; cargo/função: assistente administrativo/coordenador, 
Suprimento de fundos no valor de r$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) 
o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de Despesa Valor
07.8338 0101 339030 660,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
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: 855955

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 1219/2022, de 19 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 2022/1198584, de 16/09/2022 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lia Pereira Pinheiro, Matrícula nº 5965152/1, cargo/função: Técni-
co em Gestão de obras Públicas – Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: realizar Visita técnica das obras de drenagem pluvial em di-
versas frentes de serviço no distrito de Mosqueiro (rua Maracajá, rua 
francisco Xavier, Passagem Bela Vista, Passagem coronel José do Ó e Pas-
sagem Quarizol- Baía do Sol.
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
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oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido distrito.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 21/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855875
Portaria Nº. 1220/2022, de 19 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 2022/1206480, de 19/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: adonay Saraty de carvalho, Matrícula nº 5965137/1; cargo/fun-
ção: Técnico em gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: Vistoria na obra de construção do Hospital público no Município 
de castanhal/Pa. dispensa de licitação nº 012/2020.
dESTiNo: castanhal/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 23/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855861
Portaria Nº. 1221/2022, 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 2022/1201493, de 16/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº. 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: Visita técnica nos Municípios que fazem parte do Programa as-
falto por Todo o Pará, nos Municípios de Tomé-açu,concórdia do Pará,Mãe 
do rio,aurora do Pará,Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte,capitão 
Poço, irituia e ourém/Pa.
dESTiNo: Tomé-açu/concórdia do Pará/Mãe do rio/aurora do Pará/Nova 
Esperança do Piriá/Garrafão do Norte/capitão Poço/irituia/ourém/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 26 a 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855868
Portaria Nº. 1222/2022, 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 2022/1201730, de 16/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalizações na obra de Pavimentação e revitalização asfáltica 
do Pátio de Tráfego da SEfa- itinga- contrato 39/2020, na Pavimentação 
em Bloquete sextavado de vias urbanas- convênio 26/2018, na construção 
e urbanização do canteiro central, com Sistema de drenagem na avenida  
Marechal rondon- convênio 65/2022, na construção do Terminal rodoviá-
rio-convênio 94/2022 e na obra de Pavimentação em piso intertravado em 
vias públicas- convênio 56/2022.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.

oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao Município de dom Eliseu/Pa.
dESTiNo: dom Eliseu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 26 a 27/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855866
Portaria Nº. 1223/2022, 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 2022/1204118, de 19/09/2022 
– NrSaNTarÉM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: alba Valéria lima Jorge, Matrícula nº. 5121345/1; cargo/função: 
coordenador.
oBJETiVo: fiscalização para ateste de Boletim de Medição de (02) Micros-
sistemas de abastecimento, no Município de Placas, do cT 109/2022.
dESTiNo: Placas/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 28 a 29/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855857
Portaria Nº. 1225/2022, 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 2022/1201760, de 16/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de construção de encosta, urbanização 
e drenagem de 236,00m da orla da Vila de Marudazinho, no Município de 
Marapanim/Pa – contrato nº 20/2019.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: (Vila de Marudazinho) Marapanim /Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 22/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855840
Portaria Nº. 1224/2022, 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 2022/1204859, de 19/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar fiscalização do convênio 221/2022 de Serviços de re-
capeamento de Vias Urbanas, no Município de Bragança/Pa.
NoME: Hugo derlayte Nunes de lima, Matrícula nº 5550/1; cargo/função: 
Motorista.
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oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Bragança/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 20/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855847
Portaria Nº. 1226/2022, 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 2022/1199324, de 16/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Josiane Barbosa da Silva, Matrícula nº 5965139/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar fiscalizações na Pavimentação em bloquete da Vila ame-
tista e Bom Jesus- convênio 134/2022, na Pavimentação em bloquete de vias 
urbanas do convênio 195/2022, no Município de floresta do araguaia/Pa, e 
na reforma do Hospital Municipal do convênio 166/2022 e construção do re-
feitório da Pista Branca do convênio 217/2022, no Município de Bannach/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora, aos referidos Municípios.
dESTiNo: floresta do araguaia/Bannach/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 26 a 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855842
Portaria Nº. 1217/2022, de 19 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 2022/1203411, 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: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: realizar Visita à obra da orla do Município de Barcarena/Pa.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 20/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855917
Portaria Nº. 1230/2022, 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 2022/1207314, de 19/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização da Entrega de obra do Sistema de abastecimento 
de água e acompanhar fiscal da funasa, no Município de oeiras do Pará/Pa.
dESTiNo: oeiras do Pará/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 03 a 05/10/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855951

Portaria Nº. 1232/2022, 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 2022/1208994, de 16/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abastecimen-
to de água contrato 066/2020 e Execução de adutora de água tratada e 
serviços correlatos contrato 78/2022.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: (Vila de Marudazinho) Marapanim/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 30/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855947
Portaria Nº. 1234/2022, de 21 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 2022/1211468, de 20/09/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: cristina de farias Guedes Vieira, Matrícula nº 54197891/4; cargo/
função: diretor.
OBJETIVO: Realizar Visita à Obra de Requalificação e Urbanização da Orla 
do Município de Barcarena no trecho entre Trav. São francisco e av. Gerô-
nimo Pimentel.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 20/09/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855995
.

FÉrias
.

Portaria N°. 1227/2022, 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 art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos dos Processos 2022/1045254, de 16/08/2022 e 
2022/1086070; os termos dos Memorandos nº. 036/2022, de 16/08/2022 
e n° 037/2022, de 25/08/2022-difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 16/08/2022, as 
férias do servidor GilMar fraNco MoTa, matrícula nº 54195705/2, cargo/
função: coordenador, anteriormente concedida através da PorTaria nº. 
0704/2022, de 24/06/2022, publicada no doE nº. 35.022, de 27/06/2022, 
referente ao período aquisitivo 01/08/2021 a 31/07/2022, restando um 
saldo de 15 (quinze) dias para ser usufruídos no período de 27/08/2022 
a 10/09/2022.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 16/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 855970
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.

oUtras MatÉrias
.

5º terMo de coNFissÃo de dÍVida reFereNte ao coNtrato Nº 
48/2013 - cP Nº 03/2013
JUSTIFICATIVA: Confissão da dívida, por parte do DEVEDOR, referente a juros 
e correção monetária em consequência de atrasos em pagamentos de medi-
ções e reajustes, valores apurados no Parecer Técnico contábil nº 054/2022, 
referente ao contrato administrativo nº 48/2013, que teve por objeto a obra 
de “obra de construção do Hospital dr. abelardo Santos, no Munícipio de Be-
lém e regional do Tapajós, no Munícipio de itaituba neste Estado.
Valor da dÍVida: r$ 1.229.147,75
doraÇÃo orÇaMENTária: 90101 10.302.1507.7582 0103/0303 449051
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022.
crEdor: PaUliTEc coNSTrUÇÕES lTda
dEVEdor: Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Pú-
blicas
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 855837
1º t. a. tct 19/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia - cNPJ nº 83.211.391-0001-10
objeto: apoio técnico na elaboração do Plano diretor Municipal.
Vigência: 21/09/2022 a 21/09/2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 21/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 856084
1º t. a. tct 18/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia - cNPJ nº 83.211.391-
0001-10
objeto: realização de etapas técnicas destinadas à concepção do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana.
Vigência: 21/09/2022 a 21/09/2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 21/09/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 856079

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do Termo Aditivo: 2º (segundo)
Nº do contrato Nº 06/2020
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação Nº 04/2020
Valor do contrato original: r$ 21.468,00 (vinte e um mil, quatrocentos e 
sessenta e oito reais).
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de Prazo - Art. 71, da 
lei federal nº 13.303/2016, c/c o art. 181, do regulamento interno de 
licitações e contratos da coHaB.
Vigência: 28.09.2022 a 28.09.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Banco do Estado do 
Pará – BaNPará.
data da assinatura: 21.09.2022
luis andré Henderson Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 855815

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Homologação de Resultado de Licitação
Modalidade de Licitação: RDC Presencial nº 003/2022-COHAB
o diretor Presidente da companhia de Habitação do Estado do Pará – 
coHaB com base no relatório emitido pela comissão Permanente de licita-
ção – cPl, bem como o disposto no art. 28, inciso iV, da lei nº 12.462/2011,

dEcidE:
adJUdicar e HoMoloGar o processo licitatório rdc Presencial nº 
03/2022 – coHaB, conforme dados abaixo.
oBJETo: contratação de empresa especializada em obras de engenharia 
para Execução dos Serviços remanescente, complementares e a refazer 
de infraestrutura Urbana (Sistema Viário, rede de Esgoto Sanitário, rede 
de abastecimento de água, rede de drenagem Pluvial) e de recuperação 
da Estação Elevatória de Esgoto, na comunidade Pratinha, localizado na 
rodovia arthur Bernardes, Passagem John Engelhard, s/n, no Município 
de Belém/Pa.
Valor orçado pela coHaB: r$ 2.805.921,59
Empresa Vencedora: BErESHiT ENGENHaria E coNSTrUÇÕES lTda - 
cNPJ: 22.061.952/0001-58
Valor da Proposta: r$ 2.649.134,00
• Belém (PA), 22 de setembro de 2022.
lUiS aNdrÉ HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 856201

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aGÊNcia de traNsPorte MetroPoLitaNo – aGtraN
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico
a aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo, torna público que realizará 
nos termos da lei n.º 8.666/93, lei n.º 10.520/2002, decreto Estadual 
n.º 534/2019 e demais legislações correlatas, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico para a aquisição de computadores - Kit com-
putador DESKTOP, conforme especificações e condições exigidas no Edital 
e demais anexos.
Número: 006/2022/aGTraN
local de abertura: https://www.gov.br/compras/pt-br/.
data e Hora da abertura: 04/10/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília – df)
UaSG: 929072 – agência de Transporte Metropolitano – alameda José fa-
ciola, n.º 172 – Nazaré, Belém/ Pa.
rEcEBiMENTo dE ProPoSTaS: a partir de 22/09/2022 no site coMPraSNET.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – coMPraSNET, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará e no ende-
reço www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 21 de setembro de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral aGTraN

Protocolo: 855728

.

.

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

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 927 de 21 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/ 1156312;
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 859, dE 09/09/2022, publicada no doE nº 
35.111 de 12/09/2022, que concedeu 01 e 1/2(uma e meia) diárias ao 
servidor JoSÉ PErEira E SilVa NETo, identidade funcional nº 5905193/2, 
ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica – DETEC, para custear despesas em viagem 
ao município de Breves/PA, no período de 16/09 a 17/09/2022, a fim de 
participar do levantamento para oferta de cursos de técnicos no município 
de Breves-Pa através do novo itinerário do ProNaTEc, bem como, visita e 
reunião com a Gestão da Escola Técnica do referido município.



diário oficial Nº 35.124   93Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 855882
Portaria Nº 928 de 21 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1112009;
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº 817 de 31 de agosto de 2022, publicada no 
doE nº 35.102 de 01/09/2022, que concedeu 03 e 1/2(três e meia) diárias 
a colaboradora eventual PaUla carla coSTa MoraiS BarBoSa, c.P.f. 
nº 772.465.782-34, para custear despesas em viagem ao município de 
colares-Pa, no período de 09 a 12/09/2022, em decorrência do Processo 
Seletivo 2023, conforme demanda do ProGraMa forMa Pará dessa 
SECTET/PA, a colaboradora eventual ficará responsável por conceder uma 
entrevista na rádio local para divulgar o certame e representar a SEcTET/
Pa no referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 855891

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 515, de 21de junho 
de 2022, publicada no doe nº 35.016 de 22/06/2022.
onde se lê: ...Pregoeiro...
Leia-se: ...Presidente...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2022.

Protocolo: 855908
Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 881, de 13 de setem-
bro de 2022, publicada no doe nº 35.114 de 14/09/2022. Proto-
colo nº 852076
onde se lê: ... a viajar ao município de itaituba-Pa, no período de 16/09 
a 19/09/2022...
Leia-se: ... a viajar ao município de Breves-Pa, no período de 16/09 a 
20/09/2022...
onde se lê: ... 03 e ½ (três e meia) diárias...
leia-se: ... 04 e ½ (quatro e meia) diárias...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2022.

Protocolo: 856134
.

diÁria
.

Portaria Nº 930 de 21 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/1218035.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade 
funcional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, lotado na 
Secretaria adjunta – SEcad, a viajar ao município de Muaná-Pa, no pe-
ríodo de 22 a 24/09/2022, a fim de Participar da certificação do curso de 
Mecânica de refrigeração pelo ProGraMa Pará ProfiSSioNal –SEcTET.
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 21 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 856047

.

torNar seM eFeito
.

 Portaria Nº 929 de 21 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022//1187188;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 925 de 19 de setembro de 2022, 
publicada no doE nº 35.121 de 20/09/2022, que concedeu 01 e 1/2(uma 
e meia) diárias à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada 
na SEcad, para custear despesas em viagem aos municípios de Marabá-Pa, 
redenção-Pa e canaã dos carajás-Pa, no período de 21/09 a 22/09/2022, 
para participar da aula inaugural do curso de arquitetura e Urbanismo nos 
municípios de redenção-Pa e canaã dos carajás-Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 855907
Portaria Nº 929 de 21 de seteMBro de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o processo nº 2022//1187188;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 925 de 19 de setembro de 2022, 
publicada no doE nº 35.121 de 20/09/2022, que concedeu 01 e 1/2(uma 
e meia) diárias à servidora EdilZa JoaNa oliVEira foNTES, identidade 
funcional nº 57176393/5, ocupante do cargo de Secretária adjunta, lotada 
na SEcad, para custear despesas em viagem aos municípios de Marabá-Pa, 
redenção-Pa e canaã dos carajás-Pa, no período de 21/09 a 22/09/2022, 
para participar da aula inaugural do curso de arquitetura e Urbanismo nos 
municípios de redenção-Pa e canaã dos carajás-Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 21 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 856031
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 224/2022 – GaBiNete, de 21 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 fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2007 e alterações posteriores;
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 40% (qua-
renta por cento) do vencimento base a servidora laNa PErEira da SilVa, 
matrícula nº 5918337/1, pertencente ao cargo de assistente administrati-
vo, lotada na diretoria de operações Técnicas, a contar de 22 de setembro 
de 2022.
 registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 855863
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

eXtrato do distrato Nº 003/2022
coNTraTaNTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – 
faPESPa
coNTraTado/a: PaUlo NaZarENo cardoSo da SilVa, ocupante do 
cargo Técnico em administração e finanças – ciências contábeis.
oBJETo: Encerramento do contrato nº 005/2021, publicado no doEPa nº 
34.663, de 09/08/2021, a pedido.
daTa do diSTraTo: a contar de 21/09/2022
dirETor PrESidENTE da faPESPa: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo

Protocolo: 856107
.
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 223/2022 – GaBiNete, de 21 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. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de Julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias da servidora 
JoSEaNNY dE caSSia liMa SaNToS, id. funcional nº. 5916896/1, a 
contar de18/10/2022, concedido por meio da PorTaria nº. 160/2022 - 
GaBiNETE, publicada no doE Nº. 35.028, de 30/06/2022, para um novo 
período de gozo a contar de 16/01/2023 a 30/01/2023.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 21 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 855895
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 4º. - Nº do coNtrato: 015/2019 - Moda-
LIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 011/2019 - ParTES: 
ProdEPa e daNTEK – coMÉrcio E iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS 
Para MicrofilMaGEM, aSSiSTÊNcia E MaNUTENÇÃo lTda - oBJETo E 
JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: Prorrogação contratual, do reajus-
te, Preço e dotação orçamentária - Valor (r$): 107.737,32  - daTa da 
aSSiNaTUra: 19/09/2022 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 20/09/2022 a 
19/09/2023 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.126.1508.8238 - 339040 - 
foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aN-
TÔNio BraNdÃo da coSTa  - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: São 
Paulo, Estado do São Paulo, sito à rua labatut, n.º 658, bairro ipiranga, 
cEP: 04214-000.

Protocolo: 853730
.

diÁria
.

Portaria Nº 555, de 20 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de 
Telecom, matrícula 73404, 19/09/2022 a 19/09/2022, à Belém-Pa/
Santa izabel /Belém-Pa, para atendimento, cliente SESPa - 2ª regional 
- Santa Izabel Tdesk 2022023256/2022023401 - Região Guamá. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 556, de 20 de seteMBro de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista 
de rede e dados, matrícula 73424, 19/09/2022 a 19/09/2022, à 
Belém-Pa/Santa izabel /Belém-Pa, para atendimento, cliente SESPa - 
2ª Regional - Santa Izabel Tdesk 2022023256/2022023401 - Região 
Guamá. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do 
Pará.

Protocolo: 855793
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
com base na documentação acostada nos autos do processo 2022/897267 
e na condição de autoridade competente deste órgão, HoMoloGo o pro-
cesso licitatório coNViTE Nº04/2022, cujo objeto é contração de empre-
sa especializada em suporte tecnológico para integração dos sistemas de 
videomonitoramento com o de catracas eletrônicas, sistema de som e 
placar eletrônico, incluindo adequação tecnológica, transição de proces-
so, programação e dimensionamento dos sistemas de captação, transmis-
são, visualização e armazenamento de imagens do Estádio olímpico do 
Pará, tendo como vencedor do processo licitatório o licitante ciZol coM. 
E SErViÇoS dE EQUiP. dE iNforMáTica lTda cNPJ: 07.097.497/0001-
57, que apresentou o menor preço para o certame, valor global do objeto 
em r$175.890,00, nos termos do art. 43 da lei nº 8.666/93, para que se 

produza efeitos jurídicos e legais.
Belém (Pa), 13 de setembro de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 856185
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 655/GePs/setUr de 21 de seteMBro de 2022
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1367577; combinado aos 
arts. 98 e 99 da lei 5.810/94; rESolVE: i- coNcEdEr a servidora JoicE-
lY oliVEira da SilVa, Mat. 54190387/1, agente administrativo, 30 (trin-
ta) dias de licença prêmio, referente ao exercício aquisitivo 14/09/2013 
a 13/09/2016. ii- aUToriZar que a referida licença seja usufruída no 
período de 13/10/2022 a 11/11/2022. ordENador: aNdrEY caSSio dE 
SoUZa PiMENTEl. diretor de administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 856054
.

diÁria
.

Portaria N° 654/GePs/setUr de 21 de seteMBro de 2022
diáriaS coNSidEraNdo os termos do processo 2022/1205656;rESolVE: 
conceder 2 e ½ (duas e meia) diárias à servidora EdilENE do Socorro 
da SilVa corrEa, Matrícula: 54197954-1, cPf: 683.529.302-06, Técnico 
de Planejamento e Gestão em Turismo.oBJ: cumprir agenda relacionada ao 
espaço administrado pela Setur na orla do Maçarico. dESTiNo: Salinópolis/
Pa PErÍodo: 28.09 á 30.09.2022. ordENador: aNdrEY caSSio dE 
SoUZa PiMENTEl. diretor de administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 855721
Portaria 653/GePs/setUr de 21 de seteMBro de 2022
diáriaScoNSidEraNdo os termos do processo 2022/1205568;rESolVE: 
conceder 2 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor daNiEl NEri PaNToJa, 
matrícula funcional nº 57211270, cPf: 834.532.102-04, ocupante do car-
go de assistente administrativo;oBJETiVo: cumprir agenda relacionada 
ao espaço administrado pela Setur na orla do Maçarico. dESTiNo: Sali-
nópolis/Pa.PErÍodo: 28.09 á 30.09.2022.ordENador: aNdrEY caSSio 
dE SoUZa PiMENTEl. diretor de administração e finanças, em exercício.

Protocolo: 855716
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 577/2022 – GGP/dPG - 19/09/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará, no uso das atribuições 
delegadas pelo art. 1º, Viii, da PorTaria Nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 
de julho de 2020 e pelo art. 9º. V, da lei complementar nº 054, de 07 de 
fevereiro de 2006; considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução 
nº 299, de 07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de 
Plantão pelas defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e 
à diretoria do interior, alterada e acrescida pela resolução cSdP nº 300, 
de 21 de fevereiro de 2022; considerando os processos administrativos 
internos que versam sobre os pedidos de folgas compensatórias formulados 
pelos Defensores Públicos figurantes no rol desta em razão da realização de 
plantões, cujas manifestações das respectivas diretorias da Metropolitana 
e do interior são favoráveis à concessão; considerando o Processo 
administrativo Eletrônico nº 1135680/2022; rESolVE: conceder folgas 
compensatórias na forma abaixo estabelecida em razão da realização de 
Plantão pelos (as) seguintes defensores (as) públicos (as):

NoMe MatrÍ-
cULa PerÍodo de FoLGas

ana laura Macedo Sá 80845770 22 e 23/09/2022

andréa Barreto ricarte de oliveira farias 55588705
08 e 09/09/2022; 25/10/2022; 28/11/2022 

e
19/12/2022.

Bernardo Brito de Moraes 5890159 13, 20 e 29/09/2022.
Bianca duarte Branco caribé 57231647 26 e 29/08/2022.
fernando José Sampaio lobo 80846028 19, 20, 21, 22 e 23/09/2022
francisco José Pinho Vieira 57233810 19, 20, 21, 22 e 23/09/2022.

Germana Serra de freitas Barros 55589186 05, 06 e 07/10/2022.
luis carlos de aguiar Portela 55589139 24, 25, 26, 29 e 30/09/2022
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luis carlos lima da cruz filho 57234665 14, 15 e 16/09/2022.
Márcio alves figueira 5895971 14, 15 e 16/09/2022.

Thaís coelho de Vilhena 57192989 29/07/2022; 05, 12, 19 e 22/08/2022.
Wellyda carla Barcelos dias 55589164 06/09/2022.

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
SUBdEfENSora PÚBlica GEral do ESTado do Pará

Protocolo: 855902
Portaria Nº 580/2022 - GGP/dPG, de 19/09/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1°, Viii, da PorTaria Nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 
2020. considerando o disposto nos artigos 7º, § 4º da resolução nº 299, de 
07 de fevereiro de 2022, a qual dispõe sobre a realização de Plantão pelas 
defensorias Públicas vinculadas à diretoria Metropolitana e à diretoria 
do interior, alterada e acrescida pela resolução cSdP nº 300, de 21 de 
fevereiro de 2022; considerando o que consta no PaE nº 2022/1092701; 
rESolVE: conceder 01 (um) dia de folga compensatória à defensora 
Pública fElÍcia MarQUES fiÚZa NUNES, id. funcional nº 55588700, em 
razão da realização de plantão, para ser gozada no dia 06/09/2022.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS 
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855889
Portaria Nº 578/2022 – GGP/dPG - 19/09/2022. 
a Subdefensora Pública-Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1º, inciso Vi, da PorTaria Nº 156/2020 – GaB/dPG, de 02 de 
julho de 2020.considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa Nº 01, dE 23 dE 
SETEMBro dE 2019; considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1135680; rESolVE: conceder folgas compensatórias aos servidores, 
abaixo relacionados, em razão de realização de plantões:

NoMe MatrÍ-
cULa PerÍodo de FoLGas

adson dos Santos leite 5899910 01, 04, 05 e 08/08/2022; 12/08/2022.

fábio campos reis 57190520 22, 23, 24 e 25/08/2022

Maêva castelo Branco de almeida Melo 57190624 02, 08, 09 e 30/09/2022

Marcos antônio rabelo Barbosa 57194070 02, 05, 06, 08 e 09/09/2022; 16, 17, 18, 21 e 
22/11/2022

raimundo dos Santos Souza 57211889 24/08/2022.

MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855910
Portaria Nº 589/2022/GaB/dPG, de 21 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 que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/1143683; rESolVE:
liBErar o defensor Público Marco aUrÉlio VElloZo GUTErrES das 
suas atividades laborais no dia 22 de setembro do corrente ano, em vir-
tude de participação como mediador na programação do 1º Simpósio de 
Execução civil, com prejuízo de suas funções junto a 4ª defensoria Pública 
civil de icoaraci.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855961
.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 585/2022-GGP/dPG de 21/09/2022. 
a Subdefensora Pública Geral do Estado, no uso das atribuições delegadas 
pelo art. 1°, Viii, da PorTaria Nº 156/2020-GaB/dPG, de 02 de julho de 
2020 e pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 
2006; considerando Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1208767; 
rESolVE: conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade à 
defensora Pública aNNalU MariNHo fErrEira, matrícula nº 57231658, 
conforme art. 88 da lei nº 5.810/1994, no período de 12/09/2022 a 
10/03/2023.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855918
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 579/2022-GGP/dPG, de 19 de seteMBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 54, de 7 
de fevereiro de 2006, considerando os termos do atestado Médico, pro-
tocolizado no PaE nº 2022/1199397- dEfPUB - dE 16.09.2022. rESol-
VE: conceder a lETHicia Maria SoUZa E SilVa , Servidora Pública, id 
funcional nº 5901979/2, licença para Tratamento de Saúde, conforme o 

art. 59, da lei nº 8.213/1991 e arts, 71 e 78 do regulamento da Previdên-
cia Social, aprovado pelo decreto nº 3.048/199, período de 07.09.2022 
a 20.09.2022. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora 
Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 855867
.

diÁria
.

Portaria 1791/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aoS Servidores YaNca dE caSSia loPES 
SalES, matrícula .5916805, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSo-
ria, aMalia XaViEr doS SaNToS, matrícula , cargo aSSESSora JUrídi-
ca dE dEfENSoria, lUcilENE PaiVa da coSTa, matrícula 57208949-2, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, WaldiNEia da SilVa Mo-
raES, matrícula 6010806, cargo EScrEVENTE daTilÓGrafo, MarcElo 
coElHo do aMaral PiNHEiro SEGUNdo, matrícula 5954466, cargo SE-
crETário dE NÚclEo METroPoliTaNo, lUiS carloS dE alMEida ro-
driGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dE 
aTENdiMENTo JUrÍdico Na aÇÃo da coMUNidadE QUiloMBola TriN-
dadE. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 17/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855865
Portaria 1792/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNSElMo carloS NoGUEira 
MoNTEiro, matrícula 54194024, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
TÉcNico do NTi Para aTiVaÇÃo do liNK da ProdEPa No local. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElÉM a BENEVidES, período 14/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855871
Portaria 1793/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MilToN cESar MiraNda dU-
arTE, matrícula 7022691, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar dili-
GÊNciaS E ENTrEGa dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS ÀS UNidadES da 
dEfENSoria ViNcUladaS À dirEToria METroPoliTaNa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
BElÉM a aNaNiNdEUa, período 20/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855873
Portaria 1794/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) as defensoras MÔNica PalHETa fUrTado 
BElÉM diaS, matrícula 5832080, lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, 
matrícula 55589612, objetivo rEaliZar ViSiTa EM local da aÇÃo dE 
cidadaNia  PoSSE PoPUlar a SEr rEaliZado No dia 30/09/2022. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para des-
locarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 20/09/2022.
defensor Público-Geral - ordenador de despesas: João Paulo carneiro 
Gonçalves lédo

Protocolo: 855913
Portaria 1788/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora aNNa iZaBEl E SilVa SaNToS, 
matrícula 55589181, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico PrE-
SENcial aoS cUSTodiadoS da cadEia dE JoVENS E adUlToS (cPJa). 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855715
Portaria 1787/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria liMa doS SaNToS 
SENa, matrícula 57201133, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, 
lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, matrícula 57211823, cargo Mo-
ToriSTa, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo PrESENcial aoS cUSTo-
diadoS da colÔNia PENal aGrÍcola(cPaSi). fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a 
SaNTa iZaBEl do Pará, período 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855712
Portaria 1786/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1, diária(s) aos Servidores aNToNio aUGUSTo SoarES dE oli-
VEira, matrícula 57201147, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, 
SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícula 57212384, cargo TÉcNico dE 
dEfENSoria PÚBlica, objetivo rEaliZaÇÃo dE ViSToria E fiScaliZa-
ÇÃo dE oBra dE rEforMa NaS SEdES dE caSTaNHal E BoNiTo. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-
se de BElÉM a BoNiTo, período 23/09/2022 a 24/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855708
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Portaria 1785/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a defensora KEllY aParEcida SoarES, ma-
trícula 57191056-1, objetivo ParTiciPar da EXPEdiÇÃo do araGUaia. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-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: 855702
Portaria 1784/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao de-
fensor faBio raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, objetivo 
coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, 
SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. fundamento le-
gal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM 
a MariTUBa, período 12/09/2022, 13/09/2022, 14/09/2022, 15/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855701
Portaria 1789/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a defensora Maria do carMo SoUZa 
Maia, matrícula 57175944, objetivo rEaliZaÇÃo dE aTENdiMENTo JU-
rÍdico Na aÇÃo Na coMUNidadE QUiloMBola da TriNdadE. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 17/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855720
Portaria 1790/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensor(es) UrSUla diNi MaS-
carENHaS, matrícula 57231661-1, aUGUSTo SEiKi KoZU, matrícula 
55588702/1, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico PrESENcial 
aoS cUSTodiadoS da cadEia dE JoVENS E adUlToS (cPJa). funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-
se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 21/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855726
Portaria 1783/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao Servidor WalESSoN WilliaM PEQUENo rodriGUES, ma-
trícula 5935802, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, objeti-
vo dar coNTiNUidadE ao ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa 
Solar, BEM coMo a ParaMETriZaÇÃo, ValidaÇÃo, rEaliZaÇÃo dE 
TESTES E TrEiNaMENTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 
12/09/2022, 13/09/2022, 14/09/2022, 15/09/2022, 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855670
Portaria 1782/2022- da,20/09/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao defensor carloS EdUardo BarroS da 
SilVa, matrícula 55589065, objetivo ParTiciPar do XV coNadEP (coN-
GrESSo NacioNal daS dEfENSoraS E dEfENSorES PÚBlicoS). fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElÉM a GoiÂNia, período 08/11/2022 a 11/11/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855666
Portaria 1781/2022- da,20/09/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) a defensora SilVia GoMES NoroNHa , ma-
trícula 55589185-1, objetivo ParTiciPar do XV coNadEP (coNGrESSo 
NacioNal daS dEfENSoraS E dEfENSorES PÚBlicoS), Para aPrE-
SENTaÇÃo dE PráTica EXiToSa do NÚclEo dE dEfESa da Moradia. 
fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslo-
car-se de BElEM a GoiÂNia, período 08/11/2022 a 11/11/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855654
Portaria 1775/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor  aNdErSoN araUJo dE ME-
dEiroS, matrícula 5957711, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS NaS dE-
PENdÊNciaS do cENTro dE rEcUPEraÇÃo MaScUliNo (crMV). funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855618

Portaria 1776/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores NYcolE doS SaNToS Ma-
cHado faraco, matrícula 5955852, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dE-
fENSoria, roGErio SilVa da rocHa, matrícula 0413063, cargo MoTo-
riSTa, objetivo aUXiliar dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de alTaMira a ViTÓria 
do XiNGU, período 16/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855621
Portaria 1779/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícula 
5931569, objetivo ParTiciPar da EXPEdiÇÃo do araGUaia. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-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: 855638
Portaria 1777/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oliVEi-
ra, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a dE-
fENSora aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a BENEVi-
dES, período 21/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855633
Portaria 1778/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor MaXiMiaNo SoUTo aMado 
NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir a 
dEfENSoria fElÍcia MarQUES fiUZa NUNES. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a BENE-
VidES, período 05/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855637
Portaria 1780/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) a defensora KEllY aParEcida SoarES, ma-
trícula 57191056-1, 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: 855645
Portaria 1795/2022- da,20/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a(os) Servidor(es) JoaNES BarroS cal-
daS, matrícula 572017191, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica, 
JUcEMir SiQUEira da SilVa, matrícula 32549, cargo TÉcNico dE dE-
fENSoria PÚBlica, lUiZ carloS MorEira fariaS JUNior, matrícula 
57227037, cargo SEcrETário dE NÚclEo do iNTErior, JaYlSoN PE-
rEira diGEr, matrícula 57234529, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar 
ViSiTa EM local da aÇÃo dE cidadaNia PoSSE PoPUlar a SEr rEa-
liZado No dia 30/09/2022. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, período 
20/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 855942

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 583/2022-GGP-dPG, de 20 de seteMBro de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/1092951. 
rESolVE: iNTErroMPEr, a contar de 01/09/2022, o gozo de férias da 
defensora Pública, adriaNa MElo dE BarroS; id. funcional: 5895966/ 
1, referente ao aquisitivo (2020/2021), concedida por meio da PorTaria 
Nº 368/22-GGP-dPG, de 27/06/2022; publicada no doe nº 35.028, 
de 30/06/2022; com gozo no período de 22/08/2022 a 20/09/2022 – 
30 dias. ficando os 20 (vinte) dias, remanescentes da interrupção, para 
usufruto no intervalo de 13/10/2022 a 01/11/2022 - 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 855905



diário oficial Nº 35.124   97Quinta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2022

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 066/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preços 
para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
fornecimento, instalação e manutenção de portas, esquadrias e painéis 
de vidro para atender aos prédios do Poder Judiciário na região Metro-
politana de Belém, conforme condições e especificações estabelecidas no 
Termo de referência, anexo i do Edital. SESSÃo PÚBlica: 05/10/2022, 
às 09h30min, horário de Brasília, no endereço eletrônico 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, 21 de se-
tembro de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 856070

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos N° 006/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela comissão Permanente de licita-
ção, razão pela qual decido: adJUdicar em favor da empresa vencedora, 
MaUÉS  ENGENHaria  lTda., inscrita no cNPJ sob o nº 36.521.965/0001-
77, o objeto da Tomada de Preços nº 006/2022, cujo objeto é contrata-
ção de empresa especializada para execução obras de reforma parcial e 
construção de  torre  para  reservatório  elevado  no  fórum  da  comar-
ca  de cametá, com o valor de r$-447.868,13 (quatrocentos e quarenta 
e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e treze centavos) e, HoMo-
LOGAR o resultado final do procedimento licitatório, realizado através da 
Tomada de Preços em epígrafe. Belém, 21/09/2022. Secretaria de admi-
nistração do TJPa.

Protocolo: 855747

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato - 3º terMo aditiVo ao acordo de cooPeraÇÃo tÉc-
Nica Nº. 032/2018/tJPa.
ParTÍciPES: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará - TJPa e fUN-
daÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará - faSEPa.
oBJETo do acordo: Parceria entre TJPa e faSEPa para inclusão de adoles-
centes e jovens assistidos(as) pela fundação, em atividades laborais de cunho 
socioeducativo, em conformidade com os parceiros do Eca e do SiNaSE.
oBJETo do adiTiVo: Prorrogação do prazo de vigência por mais 24 (vinte 
e quatro) meses.
iNÍcio da ViGÊNcia: 24/08/2022. TÉrMiNo da ViGÊNcia: 23/08/2024.
daTa da aSSiNaTUra: 22/08/2022.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: desembargadora célia regina de lima 
Pinheiro – Presidente do TJPa.

Protocolo: 855662

oUtras MatÉrias
.

eXtrato – 1° terMo aditiVo a ata de reGistro de PreÇos Nº. 
042/2021/tJPa.
coNTraTaNTE: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTada: aliaNÇa ProJEToS E SErViÇoS ESPEcialiZadoS dE 
aPoio adMiNiSTraTiVo EirEli., cNPJ n° 16.807.274/0001-27.
oBJETo do coNTraTo: registro de preços para aquisição de equipamen-
tos de refrigeração – SPliTS e acJs (sem instalação).
oriGEM: Pregão Eletrônico n° 055/TJPa/2021.
oBJETo do TErMo:  reequilíbrio de preços dos itens 08, 12 e 16 da arP 
n° 042/2021/TJPa.
ValorES UNiTárioS rEEQUiliBradoS: item 08 – r$ 7.008,23 (sete mil 
e oito reais e vinte e três centavos); item 12 – r$ 1.924,34 (um mil, no-
vecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos); item 16 – r$ 
5.082,72 (cinco mil e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).
Valor ToTal da aTa aPÓS rEEQUilÍBrio (Saldo): r$ 160.628,00 (cen-
to e sessenta mil e seiscentos e vinte e oito reais).
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022. 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: 855678

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 39.174, de 20 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o Memorando nº 094/2022 – acri, protocolizado sob os 
Expedientes nº 015836/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor, PaUlo SÉrGio fErrEira dE SoUZa, auxiliar Técni-
co de controle Externo, matrícula nº 0100219, para participar do “Evento 
alusivo aos 30 anos da associação dos Membros dos Tribunais de contas 
do Brasil – aTricoN” em Manaus - aM, concedendo-lhe 01 (uma) diária e 
½ meia, para acompanhar à Presidente no referido evento, acrescendo-lhe 
uma gratificação de 30% (trinta por cento), no período de 13 a 14-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 855909
Portaria Nº 39.094, de 20 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o Memorando nº 007/2022 – GaB. ouvidoria, protocoli-
zado sob os Expedientes nº 011472/2022.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro odiloN iNácio TEi-
XEira, matrícula nº 0101025, para participar do “Encontro Nacional de 
corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de contas do Brasil – ENco 
2022”, em Belo Horizonte - MG, concedendo-lhe 03 (três) diárias e ½ meia 
para o período de 18 a 21-09-2022.
ii - dESiGNar o servidor, JoSÉ riBaMar dE aNdradE MoUra, diretor 
de ouvidoria, NS-02, Matrícula nº 0100671, para participar do “Encontro 
Nacional de corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de contas do Brasil – 
ENco 2022”, em Belo Horizonte - MG, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias 
e ½ meia para o período de 18 a 22-08-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 855911
Portaria Nº 39.163, de 20 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o ofício circ. conj. nº 1/2022 – irB – cTGP/TcM – Go, 
protocolizado sob o Expediente nº 012573/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores carla lEdo rEiS, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0101473 e aNdrÉ JoSÉ araÚJo ViEira, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101656, para participar do “Xii Edição Nacional do 
Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de contas do Brasil”, 
em Goiânia - Go, concedendo-lhes 03 (três) diárias e ½ meia para o perí-
odo de 14 a 17-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 855916
Portaria Nº 39.165, de 20 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Mem. nº 15/2022 – coP, protocolizado sob os Expe-
dientes nº 015196/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores UiBirá SENa SilVa, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0101760, aYaMY da coSTa MiGiYaMa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101759 e fEliPE frEirE MoNTEiro, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101512 para participarem do “i congres-
so ambiental dos Tribunais de contas: o desenvolvimento sustentável na 
amazônia e a atuação dos Órgãos de controle no controle ao desmatamen-
to ilegal” em Manaus/aM, concedendo-lhes 03 (três) diárias e ½ (meia) 
para o período  de 14 a 17-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 855926
Portaria Nº 39.155, de 20 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o ofício circ. conj. nº 1/2022 – irB – cTGP/TcM – Go, 
protocolizado sob o Expediente nº 012573/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora aNdrÉa MarTiNS caValcaNTE, diretora de cor-
regedoria – NS-02, matrícula nº 0695368, para participar do “Encontro 
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Nacional de corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de contas do Brasil 
– ENco 2022, em Belo Horizonte/MG, concedendo-lhe 04 (quatro) diárias 
e ½ meia para o período de 18 a 22-09-2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 855921

.

.

PeNsÃo
.

Portaria Nº 39.213, de 20 de seteMBro de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr pensão por morte, de acordo com o art. 40, § 7º da cons-
tituição federal/1988, com redação dada pela Emenda constitucional nº 
103/2019, e as seguintes fundamentações legais do Estado do Pará: art. 
6º, inciso i da lei complementar nº 39/2002; art. 14, inciso X, § 1º da 
lei complementar nº 39/2002, com redação dada pela lei complementar 
nº 110/2016; art. 25, inciso ii e art. 25-a, com redação dada pela lei 
complementar nº 128/2020; art. 36 da lei complementar nº 39/2002; em 
favor de JoSÉ carloS frEiTaS riBEiro, viúvo da ex-servidora daMiaNa 
daMaScENo riBEiro, falecida em 19/02/2022, com base na remunera-
ção correspondente ao cargo de agente auxiliar de Serviços Gerais, classe 
a, Nível 01, matrícula nº 0100163, no valor mensal de r$ 1.402,80 (mil, 
quatrocentos e dois reais e oitenta centavos), tendo em vista o que consta 
do Expediente Eletrônico nº 010205/2022.

Maria de LoUrdes LiMa de oLiVeira
Presidente

Protocolo: 855944

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 464/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, em exercício, 
no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 
24/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1188723,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora fraNcilEi Maria coNTENTE PiNHEiro, ocu-
pante de cargo em comissão de chefe de Gabinete, matrícula nº 200228, 
05 (cinco) dias das férias relativas ao período aquisitivo de 11/01/2021 a 
10/01/2022, para o período de 26 a 30/09/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.

BrUNo aNtoNY daNtas de VeiGa caBraL
SEcrETário, EM EXErcÍcio

Protocolo: 856055
Portaria N° 465/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, em exercício, 
no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 
24/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1191185;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor carloS alBErTo dE alMEida PaNToJa, 
ocupante do cargo efetivo de agente operador de Veículos, matrícu-
la nº 200114, 30 (trinta) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
30/06/2020 a 29/06/2021, para os períodos de 16 a 25/11/2022 (10 dias), 
10 a 17/04/2023 (08 dias) e 12 a 23/06/2023 (12 dias).
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 20 de setembro de 2022.

BrUNo aNtoNY daNtas de VeiGa caBraL
SEcrETário, EM EXErcÍcio

Protocolo: 856051

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 466/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, em exercício, 
no uso das atribuições delegadas pela Portaria nº 425/2022-MPc/Pa, de 
24/08/2022,
coNSidEraNdo tudo o que consta do Processo PaE nº 2022/1211473;
rESolVE:
art. 1º interromper, a contar de 27/09/2022, o gozo das férias da servido-

ra liVia da foNSEca MENdES, ocupante do cargo efetivo de analista Mi-
nisterial – Especialidade: controle Externo, matrícula nº 200258, referente 
ao período aquisitivo 25/03/2021 a 24/03/202, concedido para o período 
de 12/09 a 01/10/2022 (20 dias), por meio da Portaria nº 263/2022/MPc/
Pa, de 08/06/2022,
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 21 de setembro de 2022.

BrUNo aNtoNY daNtas de VeiGa caBraL
SEcrETário, EM EXErcÍcio

Protocolo: 856058

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato decisÃo adMiNistratiVa
Processo Pae nº 2022/757531
referência: Pregão Eletrônico n.º 14/2021/MPc/Pa
diante de tudo o que consta dos autos, acolHo a sugestão apresentada 
pela comissão de Processo administrativo de apuração de responsabi-
lidade, nas conclusões contidas no relatório final, e as recomendações 
da assessoria Jurídica contidas nos autos, e, assim, aPlico a sanção de 
adVErTÊNcia à empresa Papel e cia Produtos de Papelarias ltda EirEli – 
EPP, cNPJ nº 19.518.277/0001-39, conforme prevê o art. 87, inciso i, da 
lei nº 8.666/937 e o art. 5º, inciso i8 e art. 6º da Portaria nº 178/2022/
MPc/Pa, pelo descumprimento dos itens 5.110, 5.511, 8.1 e 8.212 do Ter-
mo de referência.
Belém, 13 de setembro de 2022.

Patrick BeZerra MesQUita
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 856195

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 164/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SUcESSo co-
MÉrcio E SErViÇoS lTda
objeto: aquisição de sinalizador de Garagem led.
Valor Global do contrato: r$ 10.745,00
data de assinatura: 21/09/2022.
Vigência do contrato: 22/09/2022 a 22/01/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 449052
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 855760
No do contrato: 165/2022-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 048/2022-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa W E 
da rocHa lTda (cNPJ/Mf nº. 09.618.629/0001-74)
Objeto: Aquisição de Sinalizador Automotivo Giroflex Led
data da assinatura: 21/09/2022
Vigência: 22/09/2022 a 22/01/2023
Valor Global: 14.099,89 (Quatorze mil, noventa e nove reais e oitenta e 
nove centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.122.1494. 8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior,
Endereço da Contratada: Rodovia Alça Viária, km 31 – Zona Rural, no mu-
nicípio de acará – Pa, cEP: 68.690-000, E-mail: we_comercio@hotmail.
com e jsconsultoriaempresarial2011@gmail.com, Telefone: (91) 98840-2590

Protocolo: 855648
eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 162/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa BZ coMÉrcio E 
SErViÇoS EirEli-ME
objeto: aquisição de cones para sinalização viária.
Valor Global do contrato: r$ 15.000,00
data de assinatura: 20/09/2022.
Vigência do contrato: 22/09/2022 a 22/01/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-30
fonte: 0101
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça

Protocolo: 855939
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.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 024/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVlidEr – SEr-
ViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli (cNPJ nº 11.619.685/0001-75).
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 o GrUPo 02 – alTaMira
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei federal nº 
8.666/1993.
data de assinatura: 21/09/2022
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. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 855877
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 018/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVlidEr – SEr-
ViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirEli (cNPJ nº 11.619.685/0001-75).
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 o iTEM 05 – coNcEiÇÃo do araGUaia
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei federal nº 
8.666/1993.
data de assinatura: 21/09/2022
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. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 855886
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 065/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa E W dE aGUiar 
liMa coMÉrcio EPP (cNPJ nº 01.057.537/0001-50
objeto do contrato: prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de almeirim/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 
c/c com a cláusula Nona do contrato.
data de assinatura: 21/09/2022
Vigência do aditamento: 29/01/2023 a 28/01/2024.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 855859
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 095/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa rEdE dE iNforMá-
Tica lTda (cNPJ nº 04.994.596/0001-43)
objeto do contrato: licença de uso do sistema de Gestão de Pessoas que 
integra folha de pagamento, ponto eletrônico, cadastro e acompanhamento 
funcional, plano de cargos, carreiras e remuneração e suporte técnico mensal
Justificativa do Aditamento: Reajuste de valor contratual.
data de assinatura: 21/09/2022
Valor Unitário reajustado renegociado (item 03): r$ 54.500,00
Valor Unitário reajustado renegociado (item 04): r$ 444.000,00
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 855843
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 6º
Núm. do contrato: 093/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrESa SToQUE SolUco-
ES TEcNoloGicaS S/a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de multifuncionais mono-
cromáticas para impressões, cópias e digitalizações de documentos, com 
suporte técnico e consumíveis. Prorrogação de vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, nos termos no art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 e 
cláusula Nona, item 9.1 do contrato. fica registrada a inclusão do subitem 
15.1.2 na cláusula décima Quinta, item 15.1, do contrato, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “15.1. o contrato poderá ser rescindido: 
15.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo da licitação;
data de assinatura: 21/09/2022.

Vigência do aditamento: 28/09/2022 a 27/09/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 339040.
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 855695

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Republicação
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 050/2022-MP/PA
Número do Processo: Gedoc nº 129470/2022
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, 
com fornecimento de todo material necessário
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: menor preço GloBal do grupo
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 04/10/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494.8760 – Governança e Gestão;
Elemento: 3390-39 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
fonte: 0101 - recursos ordinários.
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 855553

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Núm. da Dispensa de Licitação: 042/2022-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa oNliNE SErVi-
ÇoS E TElEcoMUNicaÇÕES lTda (cNPJ nº 27.866.346/0001-23).
objeto: Serviço de Telecomunicações, de acesso à internet para o atendi-
mento das necessidades da Promotoria de Justiça de Tailândia.
Valor Total: r$ 2.038,80 (dois mil e trinta e oito reais e oitenta centavos).
fundamento legal: art. 24, ii da lei federal 8.666/93.
data da assinatura: 20/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101 – recursos ordinários.
ordenadora responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 855802

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Núm. da Inexigibilidade: 25/2022 - MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa TEcHBiZ forEN-
SE diGiTal lTda (cNPJ nº 05.757.597/0002-18).
objeto: aquisição de copiador e duplicador forense de disco rígido com 
hardware e software, incluindo garantia e atualização tecnológica por 36 
(trinta e seis) meses.
Valor Total: r$ 60.663,24 (Sessenta mil, seiscentos e sessenta e três reais 
e vinte e quatro centavos).
fundamento legal: art. 25, i, c/c inciso ii e iii do art 26, da lei federal 
8.666/93.
data da assinatura: 20/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 449052.
fonte de recurso: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Jr, Procurador-
Geral de Justiça.

Protocolo: 855773

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 03
contrato: 045/2022-MP/Pa
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa coNSUlPlaN 
coNSUlToria E PlaNEJaMENTo EM adMiNiSTraÇÃo PÚBlica EirEli
assinatura: 21/09/2022
Justificativa: A alteração da cláusula 12.1 do contrato original que trata da 
garantia contratual
ordenador de despesas: dr. cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior

Protocolo: 856141
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 5326/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a carMEM lUcia doS SaNToS lEal, aUXiliar 
dE SErVicoS GEraiS, Matrícula n.º 999.2381, lotada na Promotoria de 
Justiça de igarapé-Miri, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 14/9 até 
13/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 19 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5379/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aliNE rodriGUES da SilVa, aSSESSora 
MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.2979, lotada na Promotoria de Justiça de 
São félix do Xingu, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 16/9 até 
15/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 21 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5380/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a raiMUNdo NoNaTo coSTa BElEZa JUNior, 
aSSESSor MiNiSTErial, Matrícula n.º 999.2779, lotado na Promotoria de 
Justiça de capitão Poço, a importância de r$ 130,00 (cento e trinta reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
19/9 até 18/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-39 - o.S. Terceiros – P. Jurídica - r$ 130,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 21 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 5381/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a Marcio MarTiNS dE liMa, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.881, lotado na Promotoria de Justiça de 
conceição do araguaia, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 19/9 até 
18/11/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 21 de setembro de 2022.

Marcio roBerto siLVa MeNeZes
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 856116

.

.

diÁria
.

Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 22 de 
julho de 2022
Portaria Nº 3528/2022-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 131371/2022 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): Moju/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral do 
MPPa na realização de correição ordinária na região administrativa Tocantins
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 01 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 27 de 
julho de 2022
Portaria Nº 3573/2022-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 130957/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Portel/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 05 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 12 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4069/2022-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 134740/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): curralinho/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 06/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo a 
Promotoria de Justiça de curralinho.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, 
em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 27 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 25 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4475/2022-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 138273/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MaTrÍcUla: 999.392
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do Evento “Programa 
de interiorização: conversando com o controle interno (controles internos 
dos jurisdicionados do TcE-Pa)
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ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 12 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 13 de 
setembro de 2022
Portaria Nº 4923/2022-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 139531/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 08/09/2022 - 09/09/2022
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 , 02 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 13 de 
setembro de 2022
Portaria Nº 4972/2022-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 140823/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção corretiva nos computadores que estão apresentando problemas 
nas Promotorias de Justiça de Tomé-açú/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 02 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 5244/2022-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 141993/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo Gil caSTEllo BraNco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.3288
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
engenharia na Escola andré alves, que está na lozalizada na zona rural do 
município de augusto corrêa/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 15 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5298/2022-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 142814/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa, cachoeira do Piriá/Pa, Salinópolis/
Pa, Bragança/Pa, São João de Pirabas/Pa

PErÍodo(S): 19/09/2022 - 19/09/2022, 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 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção periódica 
em serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes nos 
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 5299/2022-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 143047/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5300/2022-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 138066/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 29/08/2022 - 29/08/2022, 31/08/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5301/2022-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 142240/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo BElTrao da SilVa faria
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa, Marapanim/Pa, Maracanã/Pa, Salinópolis/Pa, Bra-
gança/Pa, Viseu/Pa, Santa luzia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 19/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5302/2022-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 143048/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
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oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5303/2022-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 143075/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MaTrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5304/2022-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 143022/2022 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): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 14/09/2022, 16/09/2022 - 16/09/2022, 
21/09/2022 - 21/09/2022, 23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ Maria claudia Vitorino Gadelha até a PJ de Garrafão do Norte/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 5307/2022-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 2139/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 13/05/2022, protocolo 119219/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: daNiEl MENEZES BarroS
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Santa izabel do Pará
MaTrÍcUla: 999.1339
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santa izabel do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de Ponta de Pedras/Pa.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5308/2022-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 143280/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)

fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5309/2022-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 143343/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aliNE NEiVa alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de dom Eliseu
MaTrÍcUla: 999.2633
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: dom Eliseu - Pa
dESTiNo(S): Ulianópolis/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 23/09/2022, 29/09/2022 - 29/09/2022, 
30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5310/2022-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 2673/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/06/2022, protocolo 122579/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: JorGE lUiZ ESTEVES diaS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 12/07/2022 - 15/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Gestão Completa e Eficiente do Patrimônio Público”, a ser reali-
zado no período de 13 a 15 de julho de 2022, em fortaleza/cE
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5311/2022-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 4134/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 16/08/2022, protocolo 135427/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 18/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do seminário “direitos das Vítimas”
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5312/2022-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 142170/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caMPoS oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.3493
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 5313/2022-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 143023/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNdro JoSE PErES PErEira
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1644
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ angela Maria Balieiro Queiroz até o município de capitão Poço/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 5314/2022-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 143213/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica do Socorro THoMPSoN dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3430
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa, Brejo Grande do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 22/09/2022, 26/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ José alber-
to Grisi dantas em reunião e visita institucional nos 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 5315/2022-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 142113/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor do dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.533
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ou-
rém/Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do 
Pará/Pa, Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Sali-
nópolis/Pa, Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a administração 
superior no programa de interiorização na região administrativa Nordeste ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 16 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5328/2022-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 142255/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBraNo cHaGaS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1602
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de colares/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5329/2022-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 142172/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caMPoS oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3493
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 19/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria com produ-
ção de análises técnicas a serem realizadas em estabelecimentos de saúde 
do município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5330/2022-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 143161/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS STiliaNidi Garcia
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligên-
cia e Segurança institucional (GSi)
MaTrÍcUla: 999.380
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 16/10/2022 - 18/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar, na qualidade de coordenador 
do Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança institucional 
(GSi), reuniões conjuntas entre o GaEco, GSi e caoTEc, no município
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5333/2022-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 143148/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS STiliaNidi Garcia
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligên-
cia e Segurança institucional (GSi)
MaTrÍcUla: 999.380
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Paulo/SP
PErÍodo(S): 05/10/2022 - 07/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dor do Grupo de atuação Especial de inteligência e Segurança institucional 
(GSi), de reunião ordinária do GNcoc
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5334/2022-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 143188/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaVio rUi BraBo dE araUJo
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tutela das fundações Priva-
das, associações de interesse Social, falência e recuperação Judicial e 
Extrajudicial de Belém
MaTrÍcUla: 999.107
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 04/10/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da 4ª reunião do Grupo de 
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Trabalho sobre a recuperação Judicial e falência de Empresas, a ser rea-
lizada em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5335/2022-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 143212/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS EUGENio rodriGUES SalGado doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional dos direi-
tos Sociais (caodS)
MaTrÍcUla: 999.456
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 28/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dor do centro de apoio operacional dos direitos Sociais (caodS), da “iV 
reunião ordinária do Grupo Nacional de direitos Humanos - GNdH”, a ser 
realizada no período de 26 a 27/10/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5336/2022-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 142442/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo rodriGUES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa, conceição do araguaia/Pa, redenção/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pai-
sagismo do jardim para inauguração da nova PJ de Tucumã, instalação de 
placas PJ Conceição do Araguaia e fiscalização do Contrato nº 105/2019- 
MP/Pa, referente a serviços de manutenção das áreas verdes
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5337/2022-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 143042/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEla SoUZa filHo MoUra
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional Técnico 
(cao/TEc)
MaTrÍcUla: 999.826
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 25/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coordena-
dora do centro de apoio operacional Técnico (cao TEc), da “iV reunião 
ordinária do Grupo Nacional de direitos Humanos - GNdH”, a ser realizada 
no período de 26 a 27/10/2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5338/2022-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 141845/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2818

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Bagre/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria técnica em 
01(uma) escola estadual no município de Bagre/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5339/2022-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 142445/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucumã/Pa, conceição do araguaia/Pa, redenção/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pai-
sagismo do jardim para inauguração da nova PJ de Tucumã, instalação 
de placas na PJ de Conceição do Araguaia e a fiscalização do Contrato nº 
105/2019-MP/Pa, referente a serviços de manutenção das áreas verdes
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5341/2022-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 143284/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 5344/2022-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 142382/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNdro PESSoa da coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3297
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa, Xinguara/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 25/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 e 1/2 (seis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 20 de setembro de 2022.

ricardo de araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 855671

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
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cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000189-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 44/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000189-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
001.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa
Promotor de Justiça

Protocolo: 855778
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000190-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 45/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000190-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
002.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855789
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000198-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 42/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000198-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
010.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
Promotor de Justiça

Protocolo: 855763
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000188-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 43/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000188-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/convênio n. 
0001.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855769
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000197-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 

telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 41/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000197-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
009.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855757
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 034/2022-3ªPJ/PGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça 
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, 3ª PJ de Paragominas, com funda-
mento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, 
Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 
24, §2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio, Portaria nº 034/2022-3ªPJ/PGM, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no 
Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, 
telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
Portaria nº 034/2022-3ªPJ/PGM
requerido: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGoMiNaS.
objeto: irrEGUlaridadES No coNTraTo dE TraNSPorTE (nº1420/2021)

carLos LaMarck MaGNo BarBosa 
 3ª PJ de Paragominas.

Protocolo: 855754
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000193-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 48/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000193-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
005.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855807
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000191-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 46/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000191-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
003.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855794
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000192-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 47/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000192-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
004.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855801
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eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000200-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 51/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000200-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
012.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855817
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000194-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 49/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000194-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
006.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855811
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000199-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 50/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000199-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
011.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855814
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000202-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 53/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000202-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
014.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855826
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 

da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000201-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 52/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000201-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
013.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855821
Portaria Nº 0948/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça Marilúcia Santos Sales;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de São francisco do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13528/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça criSTiNa Maria dE QUEiroZ cola-
rES para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de São 
francisco do Pará, no período de 26/9 a 3/10/2022, sem prejuízo das de-
mais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0949/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Breu 
Branco;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de Breu Branco;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13510/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça fraNciSco cHarlES PacHEco TEiXEi-
ra para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Breu 
Branco, no período de 20/9 a 20/11/2022, sem prejuízo das demais atri-
buições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0950/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de irituia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13554/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aMaNda lUciaNa SalES loBaTo para, 
em atuação conjunta, oficiar em audiências judiciais de atribuição do car-
go da promotoria de justiça de irituia, no dia 9/9/2022, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0951/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 7º cargo da promotoria de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11702/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça TaTiaNa fErrEira GraNHEN para, em 
atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça de castanhal, as atri-
buições do 7º cargo, no período de 9/8 a 1º/11/2022, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0952/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcio-
Nal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 114/2018-
MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 4º cargo da promotoria de justiça de castanhal;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 11077 
e 11702/2022;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça criSTiNa Maria dE QUEiroZ co-
larES para exercer na promotoria de justiça de castanhal, as atribuições 
do 4º cargo, no período de 1º/8 a 30/9/2022, sem prejuízo das demais 
atribuições;
ii - dESiGNar a promotora de justiça SaBriNa NaMEdE NaPolEÃo 
KalUME para exercer na promotoria de justiça de castanhal, as atribui-
ções do 4º cargo, no período de 1º a 16/8/2022, sem prejuízo das demais 
atribuições;
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0954/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de curralinho;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12386/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça adoNiS TENorio caValcaNTi para, em 
atuação conjunta, oficiar em audiências de atribuição do cargo da promo-
toria de justiça de curralinho, no período de 20 a 22/9/2022, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0955/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença da promotora de justiça aline cunha da Silva;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Pacajá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12074/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça JUliaNa frEiTaS doS rEiS para exer-
cer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Pacajá, no período 
de 15 e 16/8/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0956/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 3º cargo da promotoria de justiça de Bar-
carena;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de Barcarena;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12010/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça Márcio SilVa MaUÉS dE faria para 
exercer na promotoria de justiça de Barcarena, as atribuições do 3º cargo, 
no período de 20/8 a 18/10/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.

Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0961/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça criminal 
de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11881/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aNdrESSa Érica áVila PiNHEi-
ro para, em atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça cri-
minal de ananindeua, as atribuições do 5º cargo, no período de 23/8 a 
29/9/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0963/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de família de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13385/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EliÉZEr MoNTEiro loPES para, em 
atuação conjunta, exercer na promotoria de justiça de família de Belém, as 
atribuições do 1º cargo, no período de 12/9 a 31/10/2022, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0965/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o afastamento da promotora de justiça Priscilla Tereza de 
araújo costa Moreira para participar do Encontro regional da ciJE-região 
Norte, em Manaus/aM;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça da infância 
e juventude de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12921/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa 
para exercer na promotoria de justiça da infância de juventude de ananin-
deua, as atribuições do 1º cargo, nos dias 15 e 16/9/2022, sem prejuízo 
das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0969/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Maracanã;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13775/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, 
de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Maracanã, referentes 
aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0800320-65.2020.8.14.0029, dia 20/9/2022;
ii – processo nº 0800428-94.2020.8.14.0029, dia 21/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria Nº 0970/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de irituia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13617/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE 
SÁ para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribu-
nal do júri, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de irituia, re-
ferentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0000281-61.2016.8.14.0023, dia 21/9/2022;
ii – processo nº 0000121-80.2009.8.14.0023, dia 22/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0971/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença do promotor de justiça Sávio ramon Batista da Silva;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de irituia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13617/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça abaixo nominadas para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições do cargo da promotoria 
de justiça de irituia, nos períodos indicados:
i – MEliNa alVES BarBoSa, de 12 a 19/9/2022;
ii – lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira, de 20 a 28/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0972/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 9º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13552/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça EVEliN STaEViE doS SaNToS e Ma-
RIA RAIMUNDA DA SILVA TAVARES para oficiarem em conjunto com o 
promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa nos autos do 
procedimento administrativo nº 009018-031/2022, de atribuição do 9º 
cargo da promotoria de justiça de Santarém, a contar de 13/9/2022, sem 
prejuízo de suas atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0973/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 8º cargo da promotoria de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11331/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVa-
RES para oficiar em conjunto com a promotora de justiça EVELIN STAEVIE 
doS SaNToS nos autos do processo nº 0008627-62.2011.8.14.0051, de 
atribuição do 8º cargo da promotoria de justiça de Santarém, a contar de 
9/8/2022, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0974/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;

coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de São 
Sebastião da Boa Vista;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12457/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça JUliaNa caBral coUTiNHo aN-
DRADE para oficiar em audiência judicial referente aos do processo nº 
0800389-79.2021.8.14.0056, de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de São Sebastião da Boa Vista, no dia 24/8/2022, sem prejuízo de 
suas atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0975/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 15º cargo da promotoria de justiça de 
Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12205/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça EVEliN STaEViE doS SaNToS para 
oficiar em audiências judiciais referentes aos dos processos nº 
080939-54.2022.8.14.0051, 0800837-67.2021.8.14.0051, 0806220-
26.2021.8.14.0051 e 0802145-75.2020.8.14.0051, todos de atribuição do 
15º cargo da promotoria de justiça de Santarém, no dia 24/8/2022, sem 
prejuízo de suas atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0976/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 14º cargo da promotoria de justiça de 
Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
11527/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNTa-
NA para oficiar em audiências judiciais referentes aos dos processos nº 
0810402-26.2019.8.14.0051, 0802597-51.2021.8.14.0051 e 0807418-
98.2021.8.14.0051, todos de atribuição do 14º cargo da promotoria de 
justiça de Santarém, no dia 4/8/2022, sem prejuízo de suas atribuições 
originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0977/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12162/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MariaNa SoUSa caValEiro dE Ma-
CEDO DANTAS para oficiar em audiências judiciais referentes aos dos 
processos nº 0803854-20.2020.8.14.0028, 0012131-92.2019.8.14.0028 
e 0803161-36.2020.8.14.0028, todos de atribuição do 3º cargo da pro-
motoria de justiça de Marabá, no dia 17/8/2022, sem prejuízo de suas 
atribuições originárias.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0978/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
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CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
12822/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ÍTALO COSTA DIAS para oficiar em con-
junto com a promotora de justiça PaUla SUElY dE araÚJo alVES ca-
MacHo nos autos do procedimento investigatório criminal nº 002428-
922/2022, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de itaituba, 
no período de 11/8 a 11/10/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0979/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de anapu;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
13369/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça rodriGo SilVa VaScoNcEloS para, 
sem prejuízo de suas atribuições originárias e em regime de mutirão, ofi-
ciar em processos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da pro-
motoria de justiça de anapu, nos dias 20 e 21/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0980/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 8º, alínea a, da resolução nº 010/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 3º cargo da promotoria de justiça de Barcarena;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob
nº 13496/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça liliaNE carValHo rodriGUES dE 
oliVEira para, sem prejuízo de suas atribuições originárias e em regime 
de mutirão, oficiar em processos judiciais e extrajudiciais, físicos e eletrô-
nicos, de atribuição do 3º cargo da promotoria de justiça de Barcarena, no 
período de 19 a 23/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 19 de setembro de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 855856
Portaria Nº 5317/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTa-
do do Pará, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 18 
da lei complementar Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006, e
coNSidEraNdo que a constituição federal dispõe, em seu art. 127, ser o 
Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
coNSidEraNdo que cabe ao Ministério Público, no exercício da função 
eleitoral, nos termos da lei complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, 
atuar em todas as fases e instâncias eleitorais;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 11/2022-MPPa-NE, do Núcleo Elei-
toral do Ministério Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
art. 1º. constituir a comissão de apoio aos Membros do Ministério Público 
do Estado do Pará no desempenho de função eleitoral, em primeiro e se-
gundo turno, se houver, nas eleições do ano de 2022.
Parágrafo único. a comissão a que se refere o caput será formada pelo Pro-
curador-Geral de Justiça, que a presidirá, pelo ouvidor-Geral do MPPa, pelo 
chefe de Gabinete da PGJ, pelo coordenador do Núcleo Eleitoral do MPPa, 
pelo coordenador do Grupo de atuação Especial de inteligência e Seguran-
ça institucional (GSi), pela coordenadora do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado (GaEco) e pelo chefe do Gabinete Militar.
art. 2º. a comissão funcionará em regime de plantão presencial durante o 
sábado e o domingo, em primeiro e segundo turno, se houver, no horário 
de 7h30 às 18h, sem prejuízo de acionamento fora desse horário pelos 
meios disponíveis e informados internamente aos membros que desempe-
nham a função eleitoral.
art. 3º compete à comissão prestar o auxílio necessário aos membros, nos 
dias especificados no art. 2º, inclusive o monitoramento de ações externas 
que, de algum modo, reflitam no desempenho da função eleitoral.
art. 4º o Gabinete Militar prestará a assistência quanto à segurança pes-
soal dos membros da comissão no período de que trata esta portaria, 

os quais deverão, caso queiram o acompanhamento presencial de policial 
militar, oficiar ao Procurador-Geral de Justiça para esse fim.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 19 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 855679
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria nº 033/2022-3ªPJ/PGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça 
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, 3ª PJ de Paragominas, com funda-
mento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, 
Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 
24, §2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração do 
ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio, Portaria nº 033/2022-3ªPJ/PGM, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no 
Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, 
telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
Portaria nº 033/2022-3ªPJ/PGM
requerido: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGoMiNaS.
objeto: irrEGUlaridadES coNTidaS Na ToMada dE PrEÇoS 
nº 2/2022-0003.

carLos LaMarck MaGNo BarBosa 
 3ª PJ de Paragominas.

Protocolo: 855675
PORTARIA N.º 023 ∕2022-MPPA/PJEC.
eXtrato da Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo de acoMPaNHaMeNto
a ProMotoria de JUstiÇa de eLdorado dos caraJÁs torna pú-
blico a instauração do Procedimento administrativo N.º 023/2022-MPPa/
PJEc, que se encontra à disposição na rua oziel carneiro, s/nº, Km 02, 
bairro centro, Prédio do fórum, Município de Eldorado dos carajás/Pa.
data da instauração: 19/09/2022.
instaurante: Promotoria de Justiça de Eldorado dos carajás
THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ - Promotora de Justiça de Eldorado dos carajás
objeto: visa acompanhar a apuração dos supostos fatos praticados por Ja-
NiNY SoarES TaVora, diretora do Hospital Municipal de Eldorado do carajás.
ref.: SiMP 000089-177/2022

Protocolo: 855657
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Portaria n° 035/2022-11PJMAB
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e Tutela das fundações e 
Entidades de interesse Social de Marabá, com fundamento no artigo 26, 
i, da lei 8625/96 (loNMP) e artigo 31, iV da resolução 007/2019-cPJ, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio 000662-
940/2022
Portaria n˚ 035/2022-11PJMAB
objeto:
aPUrar SUPoSTa coaÇÃo rEaliZada PElo NacioNal adEilToN Go-
MES BaTiSTa, iNSPETor do ciaM/MaraBá Para QUE SErVidorES do 
ciaM coMParEÇaM a rEUNiÕES E PrESTEM aPoio À caNdidaTa NilcE 
PiNHEiro
Envolvidos: adEilToN GoMES BaTiSTa
alaN PiErrE cHaVES rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de defesa da 
Probidade administrativa e Tutela das fundações e Entidades de interesse 
Social de Marabá

Protocolo: 855644
Extrato da Portaria Nº 37/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório SiMP nº 000637-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 37/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, José alfredo Silva Hage 
Junior, Prefeitura Municipal de almeirim.
assunto: apurar, em tese, a ocorrência de danos ao erário do Município 
de almeirim, decorrente de uso irregular de recurso do fundo Nacional da 
Saúde - fNS do município de almeirim para realizar pagamentos indevidos, 
sem o devido procedimento legal - licitação, a empresa pertencente a Mau-
ro Henrique Silva de freitas, marido da Secretaria de Saúde do Município 
de almeirim
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 855635
Extrato da Portaria Nº 35/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório SiMP nº 000607-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 35/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Juiz de direito da Vara 
Única de almeirim
assunto: apurar a ocorrência de ilícito de poluição sonora, em tese, per-
petrada na orla da cidade de almeirim, em locais públicos e em horários 
inadequados.
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 855623
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resUMo da Portaria Nº 037/2022 – MP/1ºPJ/Ma/Pc/HU – BeL
o MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ, por meio do 1º 
ProMotor de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cULtU-
raL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM, no uso de suas atribuições 
institucionais e com arrimo nos artigos 127 e 129, inciso iii, da constitui-
ção federal, art. 27, parágrafo único, inciso iV, da lei nº. 8.625/93, da lei 
complementar Estadual nº 057/06 e art.3º, caput, e art.7º, da resolução 
cNMP nº 174 de 04 de julho de 2017, e art.7º, caput, e art.11, da re-
solução nº 007 de 06 de junho de 2019, do colégio de Procuradores de 
Justiça-MP/Pa, e demais disposições aplicáveis, rESolVE tornar pública a 
instauração do Procedimento Preparatório nº 000069-113/2022 MP/1ºPJ/
Ma/Pc/HU-bel, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito 
na rua Ângelo custódio, nº 36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de 
Belém do Pará.
data da instauração: 08/08/2022
objeto da investigação: reclamação anônima, em que foi relatada poluição 
sonora por parte dos estabelecimentos clUB 28 (Beach Sport Bar) e Bar 
Deck Tulum, ambos situado a Rua 28 de Setembro 863, bairro Reduto, 
nesta cidade.
Belém-Pa, 16 de setembro de 2022.

BeNedito WiLsoN corrÊa de sÁ:
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855615
Portaria Nº 5373/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 000342-043/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 855627
Extrato da Portaria Nº 36/2022-MPPA/PJALM
o Promotor de Justiça de almeirim, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar n° 57/06, art. 4°, Vi da resolução 23-cNMP, de 
17/09/07 e no art. 24, § 2°, i e ii da resolução 07/2019-cPJ, torna pública 
a instauração de Procedimento Preparatório SiMP nº 000645-152/2022-
MP/PJalM que se encontra a disposição na Promotoria de Justiça de al-
meirim situada na rodovia almeirim Panaicá, n° 668, Bairro centro; cEP 
68.230-000 ameirim-Pará, fone: (93) 3737-1228.
Portaria Nº 36/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, antônio argemiro da Sil-
va Trindade, Secretaria Municipal de Saúde de almeirim.
assunto: apurar suposta violação a direito fundamental (saúde) consisten-
te na omissão, em tese, por parte da Secretaria Municipal de Saúde em 
proceder no pagamento das passagens da acompanhante do reclamante 
argemiro da Silva Trindade, além o valor das suas diárias de Tfd, bem 
como, a não disponibilização do tratamento de saúde de sua esposa lin-
dalva alves da Silva.

raMoN FUrtado saNtos
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855628
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato da Portaria Nº Pa 07-2022-MPPa-Gaeco
a coordenação do Grupo de atuação Especializada no combate às or-
ganizações criminosas – GaEco torna pública a instauração de Procedimento 
administrativo (Pa), nos autos do SiMP nº 000124-130/2022.
objeto: acompanhamento do Procedimento administrativo disciplinar nº 
384/2022- aai/GaB/corrEGEPol- tombado com o objetivo de investigar con-
dutas supostamente ilícitas praticadas pelo delegado de Polícia civil J.o.S.f.
Belém, 12 de setembro de 2022.

aNa Maria MaGaLHÃes de carVaLHo 
 Promotora de Justiça.

Protocolo: 855692
eXtrato Para PUBLicaÇÃo
a Promotora de Justiça titular do 3º cargo da Promotoria de Justiça da 
infância e Juventude de ananindeua, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da resolução nº 
023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública as instauração do Pro-
cedimento administrativo abaixo listado, que se encontra em trâmite na 
Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na rodovia Br 316, Km 
08, s/n, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria N.º015/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000464-450/2022
oBJETo: apurar suposta situação de risco vivenciada pelo adolescente 
i.a.S.M..

Protocolo: 855699
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da Recomendação nº 001/2022-MP/3ªPJ-PGM
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Promotor de Justiça 
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, 3ª PJ de Paragominas, com funda-
mento no art. 54, Vi, e §3º da lei complementar nº 057/06, no art. 4º, 
Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 
24, §2º, i, da resolução nº 007/2019–cPJ, torna pública a instauração da 
recomendação nº 001/2022-MP/3ªPJ-PGM, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bair-
ro célio Miranda, cEP 68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 
3729-1783 / 3729-3820.
recomendação nº 001/2022-MP/3ªPJ-PGM
requerido: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaGoMiNaS.
objeto: a PErMiSSÃo da PrESENÇa, JUNTo À ParTUriENTE, dE 1 (UM) 
acoMPaNHaNTE, Por Ela iNdicado, dUraNTE Todo o PErÍodo dE 
TraBalHo dE ParTo, No ParTo E No PÓS-ParTo iMEdiaTo.

carLos LaMarck MaGNo BarBosa
3ª de PJ Paragominas

Protocolo: 855686
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000035-440/2020, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
Portaria nº 014/2021-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000035-440/2020
Objeto: “Acompanhamento e fiscalização do documento do Plano Diretor 
do município de ananindeua/Pa – lei n° 2237/2006 [saneamento básico 
na rua Marcílio Pinheiro, localizada no Bairro do curuçamba], com base no 
pedido de providências do nacional alexandre Nunes dos reis, portador do 
cPf n° 002.834.221-65.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 855704
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000073-440/2020, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
Portaria nº 044/2020-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000073-440/2020
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saneamento bá-
sico levando em consideração os possíveis danos causados ao meio am-
biente, fundamentado no artigo 8°, iV, da resolução 174/2017 do cNMP. ”
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 855713
Portaria Nº 5371/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 002947-710/2017
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça Márcio Silva Maués de faria, titular da 
2.ª PJ de Barcarena/PA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supra-
mencionado inquérito civil e tomar as providências cabíveis quanto ao 
prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 855711
Portaria Nº 5375/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
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Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000036-182/2019,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça odélio divino Garcia Júnior, titular da 
PJ de Ourilândia do Norte/PA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no 
supramencionado inquérito e tomar as providências cabíveis quanto ao 
prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de setembro de 2022.
cesar BecHara Nader Mattar JUNior

ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Protocolo: 855719

eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000195-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 39/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000195-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
007.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855720
Portaria Nº 5368/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 002527-009/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 855731
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000196-200/2022, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município de 
ananindeua, situado na rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.

Portaria: nº 40/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000196-200/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de 
acompanhar e fiscalizar o atendimento aos requisitos legais, na contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência 
médica-ambulatorial e laboratorial aos pacientes do SUS, no município de 
ananindeua, através do processo n. 001/2018-PMa/SESaU/contrato n. 
008.20.02.2019-SESaU.
ananindeua/Pa, 14 de setembro de 2022.

JÚLio cÉsar soUsa costa 
 Promotor de Justiça

Protocolo: 855723
Portaria Nº 5372/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 57, parágrafo único da lei comple-
mentar Estadual nº 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará) c/c o art. 27, §3.º, incisos i e ii da resolução 
n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Pará, bem como os termos da decisão do Egrégio conselho 
Superior do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 012878-003/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça rodier Barata ataíde, titular da 4.ª PJ de 
defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém, ou 
quem suas vezes fizer, para atuar na supramencionada Notícia de Fato e 
tomar as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do feito.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 855725
Portaria Nº 5369/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 003515-009/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 855736
Portaria Nº 5370/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do 
Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 003502-009/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato supramencionada e praticar 
todas as medidas necessárias e cabíveis a sua instrução, podendo inves-
tigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar audiências, oitivas para colhei-
tas de informações e esclarecimentos, requerer e acompanhar buscas e 
apreensões desde que deferidas pelas autoridades judiciárias, oferecer de-
núncia, judicializar, se for o caso, com a propositura de ação pertinente, 
interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e instâncias jurídicas 
até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em tudo respeitados os 
direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto 
na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de setembro de 2022.

cesar BecHara Nader Mattar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 855744
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MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

aViso de resULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 2/2022-00014

objeto: coNstrUÇÃo da escoLa MUNiciPaL crUZeiriNHo ii, Loca-
LiZada Na rodoVia Pa 252 kM 05, No MUNicÍPio de acarÁ/Pa.
a comissão Permanente de licitação do Município de acará/Pa, por meio do 
Presidente, torna público o resultado do julgamento da ToMada dE PrEÇo 
Nº 2/2022-0014, de iNaaBiliTaÇÃo das licitantes: J E coNSTrUÇÃo ciVil 
E locaÇÃo EirEli, N S coNSTrUÇoES PErfUÇao E SErViÇoS EirEli, face 
a inobservância ao exigido no instrumento convocatório.
fica declarado fracaSSado devido a inexistência de empresas habilitadas.

aViso de resULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00002

objeto: coNstrUÇÃo de estrUtUras de coNcreto Para caiXa 
d’ÁGUa No MUNicÍPio de acarÁ/Pa.
a comissão Permanente de licitação do Município de acará/Pa, por meio 
do Presidente, torna público o resultado do julgamento da coNcorrÊNcia 
Nº 3/2022-00002, de iNaaBiliTaÇÃo das licitantes: coNSTrUTora cariPi 
lTda, face a inobservância ao exigido no instrumento convocatório e da HaBi-
liTaÇÃo da licitante N S coNSTrUÇÕES PErfUraÇÕES E SErViÇoS EirEli, 
uma vez que atendeu as exigências editalícias.
fica aberto o prazo recursal na forma da lei, encontrando-se os autos dispo-
níveis às partes na data desta publicação.
Não havendo apresentação de recursos, fica designada as aberturas dos envelo-
pes contendo as propostas para o dia 30 de setembro de 2022 às 09:00 horas, 
no local previsto no instrumento convocatório para abertura do certame.

aViso de resULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00003

objeto: coNstrUÇÃo de estiVas de coNcreto Para Pedestres 
Na ZoNa rUraL e UrBaNa do MUNicÍPio de acarÁ/Pa.
a comissão Permanente de licitação do Município de acará/Pa, por meio 
do Presidente, torna público o resultado do julgamento da coNcorrÊNcia 
Nº 3/2022-00003, de iNaaBiliTaÇÃo das licitantes: coNSTrUTora cariPi 
lTda, face a inobservância ao exigido no instrumento convocatório e da Ha-
BiliTaÇÃo da licitante coNSTrUTora PlENa EirEli e a empresa oliVEira 
coMErcio, SErViÇoS E coNSTrUÇÕES EirEli, uma vez que atendeu as 
exigências editalícias.
fica aberto o prazo recursal na forma da lei, encontrando-se os autos dispo-
níveis às partes na data desta publicação.
Não havendo apresentação de recursos, fica designada as aberturas dos envelo-
pes contendo as propostas para o dia 30 de setembro de 2022 às 10:30 horas, 
no local previsto no instrumento convocatório para abertura do certame.

aViso de resULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00004

objeto: coNstrUÇÃo e MaNUteNÇÃo de PoNtes e estiVas de Ma-
deira Na ZoNa rUraL e UrBaNa do MUNicÍPio de acarÁ/Pa.
a comissão Permanente de licitação do Município de acará/Pa, por meio 
do Presidente, torna público o resultado do julgamento da coNcorrÊNcia 
Nº 3/2022-00004, de iNaaBiliTaÇÃo das licitantes: coNSTrUTora cariPi 
lTda e coNrEY coNSTrUÇÕES E rEforMaS lTda-EPP face a inobservância 
ao exigido no instrumento convocatório e da HaBiliTaÇÃo da licitante PoNTE 
coMErcio VarEJiSTa dE aUTo PEÇaS, SErViÇoS, MaNUTENÇÃo E loGiS-
Tica EirEli e a empresa oliVEira coMErcio, SErViÇoS E coNSTrUÇÕES 
EirEli, uma vez que atendeu as exigências editalícias.
fica aberto o prazo recursal na forma da lei, encontrando-se os autos dispo-
níveis às partes na data desta publicação.
Não havendo apresentação de recursos, fica designada as aberturas dos envelo-
pes contendo as propostas para o dia 30 de setembro de 2022 às 11:30 horas, 
no local previsto no instrumento convocatório para abertura do certame.

aViso de resULtado do JULGaMeNto da HaBiLitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 3/2022-00005

objeto: coNstrUÇÃo de traPicHes de Madeira coM FLUtUaNtes 
Na ZoNa rUraL e UrBaNa do MUNicÍPio de acarÁ/Pa.
a comissão Permanente de licitação do Município de acará/Pa, por meio 
do Presidente, torna público o resultado do julgamento da coNcorrÊNcia 
Nº 3/2022-00005, de iNaaBiliTaÇÃo das licitantes: coNSTrUTora cariPi 
lTda face a inobservância ao exigido no instrumento convocatório e da HaBi-
liTaÇÃo da licitante a l P coMErcio E SErViÇoS lTda e a empresa oliVEi-
ra coMErcio, SErViÇoS E coNSTrUÇÕES EirEli, uma vez que atendeu as 
exigências editalícias.
fica aberto o prazo recursal na forma da lei, encontrando-se os autos dispo-
níveis às partes na data desta publicação.
Não havendo apresentação de recursos, fica designada as aberturas dos envelo-
pes contendo as propostas para o dia 30 de setembro de 2022 às 14:30 horas, 
no local previsto no instrumento convocatório para abertura do certame.

JosÉ doUGLas saNtos siLVa
comissão de licitação-Presidente

Protocolo: 855962

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÁGUA AZUL DO NORTE

.

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de ÁGUa aZUL do Norte-Pa
PreGÃo eLetrÔNico Nº 055/2022-000030

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico
Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 055/2022-000030. Tipo: Me-
nor Preço por Item. objeto: registro de Preços para futura e eventual con-
tratação de Empresa na prestação de serviços de Transporte Escolar Terrestre, 
destinado os alunos matriculados na rede Municipal e Estadual de Ensino no 
Município de água azul do Norte - Pa. data da abertura: 05 de outubro de 
2022, às 10h00min. regimento: lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, lei 
nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores, lei complementar federal 
nº 123/2006 com as alterações da lei complementar nº 147/2014, decretos 
federais nº 10.024/19, lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. informa-
ções: o Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados nos sítios: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.aguaazuldonorte.pa.gov.
br/licitacoes-e-contratos/ e junto a cPl, das 07h00 às 12h00, nos dias úteis. 
Endereço da Prefeitura Municipal: avenida lago azul, s/nº, centro água azul 
do Norte - Pa, cEP: 68.533- 000. celular (094) 99276-5254. Weslley soa-
res da Silva - Pregoeiro.

Protocolo: 855966

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de aPostiLaMeNto

1° termo de apostilamento ao contrato n.º 1.676/2021. Parte: MUNi-
cÍPio dE afUá - PrEfEiTUra MUNiciPal dE afUá e a empresa EXEcUTiVa 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
o presente termo de apostilamento permite o livre acesso de servidores da 
coNTraTaNTE e dos órgõs de controle interno e externo, a qualquer tempo 
e lugar, aos processos, documentos e informações referentes  este contrato, 
bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
ordenador de despesa: odiMar WaNderLeY saLoMÃo.

Protocolo: 855972

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira/Pa
rePUBLicaÇÃo de 

aViso de LicitaÇÃo - P.e. srP Nº 063/2022
objeto: materiais técnicos e laboratoriais, para manutenção das atividades 
desenvolvidas pela agência Transfusional, situada no HGaSr, integrante da 
estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de altamira-Pa. 
data de abertura: 06/10/2022 as 10h (horário de Brasília).local de aber-
tura: https://licitanet.com.br/ Edital disponível: Site de Prefeitura de alta-
mira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Plataforma 
do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. 
acesso dois, 530 Bairro Premem - altamira, Pará. Huggo Hermann da Silva 
Amaral - Pregoeiro.

Protocolo: 855976

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 035/2022

oBJeto: aquisição de um veículo tipo PicK UP, para atendimento do fundo 
Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Termo de Re-
ferência. abertura: 06/10/2022, às 09:30horas. local da SESSÃo PÚBli-
ca: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus anexos estarão disponíveis para 
download na plataforma www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.
br (mural de licitações consultas) e Portal Transparência do Município de Bra-
sil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informações e retiradas no Setor de 
licitações localizado no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde Educação de 
Brasil Novo, na Travessa 28 de abril, 1176, centro-Brasil Novo-Pará.

Luciano Rolim Dos Santos-Pregoeiro
Protocolo: 855980
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 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de aNULaÇÃo de LicitaÇÃo  
toMada de PreÇos - Nº. 010/2022-tP

oBJeto: construção, reforma e ampliação das áreas de criação de peixes 
em viveiros escavados no município de Brasil Novo-Pa, em atenção ao objeto 
do convênio Nº 57/2022-SEdaP, tudo em conformidade com os detalhamen-
tos constantes no Edital e seus anexos - aBErTUra: 22/09/2022, às 09:30 
horas. Nos termos do Artigo 49 da lei 8.666/93, e com base na Notificação 
627/2022-6ª-controladoria-TcM-Pa, decido pela aNUlaÇÃo processo acima 
epigrafado. Weder Makes Carneiro.-Prefeito.

Protocolo: 855983
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 

iNeXiGiBiLidade Nº 6/2022-060501 
A Comissão de Licitação do Município de Breves, através da Prefeitura 
Municipal de Breves, em Cumprimento à Ratificação Procedida Pela Sr. José 
antonio azevedo leão, Prefeito Municipal de Breves, faz Publicar o extrato re-
sumido do Processo de inexigibilidade de licitação a Seguir: objeto: contra-
tação de empresa especializada em contabilidade Pública, Para Prestação dos 
Serviços de assessoria e consultoria contábil, Para registro e Processamento 
das informações contábeis Geradas Pelas Secretarias e fundos Municipais 
da Prefeitura de Breves/Pa; contratado: capacitas consultoria ltda; cnpj nº 
10.593.625/0001-68, fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c o art. 13, 
inciso iii da lei nº 8.666/93 e Suas alterações Posteriores. 
Gisele silva Valente - Presidente da cpl Breves.

eXtratos de coNtratos 
CONTRATO Nº 20220235; origem: Inexigibilidade de Licitação nº 6/2022-
060501; contratante: Prefeitura Municipal de Breves; contratado: capacitas 
consultoria ltda; cnpj nº 10.593.625/0001-68; objeto: contratação de em-
presa especializada em contabilidade Pública, Para Prestação dos Serviços de 
assessoria e consultoria contábil, Para registro e Processamento das infor-
mações contábeis Geradas Pelas Secretarias e fundos Municipais da Prefeitu-
ra de Breves/Pa; Valor Total: r$ 298.500,00; Vigência: 07 de Junho de 2022 
a 07 de Junho de 2023; data da assinatura: 07 de Junho de 2022.
CONTRATO Nº 20220236; origem: Inexigibilidade de Licitação nº 6/2022-
060501; contratante: fme; contratado: capacitas consultoria ltda; cnpj nº 
10.593.625/0001-68; objeto: contratação de empresa especializada em con-
tabilidade Pública, Para Prestação dos Serviços de assessoria e consultoria 
contábil, Para registro e Processamento das informações contábeis Geradas 
Pelas Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Breves/Pa; Valor Total: 
r$ 156.000,00; Vigência: 07 de junho de 2022 à 07 de Junho de 2023; assi-
natura: 07 de Junho de 2022.
CONTRATO Nº 20220237; origem: Inexigibilidade de Licitação nº 6/2022-
060501; contratante: fms; contratado: capacitas consultoria ltda; cnpj nº 
10.593.625/0001-68; objeto: contratação de empresa especializada em con-
tabilidade Pública, Para Prestação dos Serviços de assessoria e consultoria 
contábil, Para registro e Processamento das informações contábeis Geradas 
Pelas Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Breves/Pa; Valor Total: 
r$ 156.000,00; Vigência: 07 de Junho de 2022 à 07 de Junho de 2023; assi-
natura: 07 de Junho de 2022.
CONTRATO Nº 20220238; origem: Inexigibilidade de Licitação nº 6/2022-
060501; contratante: fmas; contratado: capacitas consultoria ltda; cnpj nº 
10.593.625/0001-68; objeto: contratação de empresa especializada em con-
tabilidade Pública, Para Prestação dos Serviços de assessoria e consultoria 
contábil, Para registro e Processamento das informações contábeis Geradas 
Pelas Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Breves/Pa; Valor Total: 
r$ 138.000,00; Vigência: 07 de Junho de 2022 à 07 de Junho de 2023; assi-
natura: 07 de Junho de 2022.
CONTRATO Nº 20220239; origem: Inexigibilidade de Licitação nº 6/2022-
060501; contratante: fmma; contratado: capacitas consultoria ltda; cnpj 
nº 10.593.625/0001-68; objeto: contratação de empresa especializada em 
contabilidade Pública, Para Prestação dos Serviços de assessoria e consultoria 
contábil, Para registro e Processamento das informações contábeis Geradas 
Pelas Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Breves/Pa; Valor Total: r$ 
102.000,00; Vigência: 07 de Junho de 2022 à 07 de Junho de 2023; assinatura: 
07 de Junho de 2022.

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 028/2022 
PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa

Contrato nº: 20222824. Origem: Pregão nº 028/2022. contratante: Pre-
feitura Municipal de Breves/Pa. contratada(o): auto center Veiculos ltda, 
cNPJ 33.548.120/0001-87. Valor: r$ 4.265.000,00 (quatro milhões e du-
zentos e sessenta e cinco mil reais). Vigência: até 06/09/2023. objeto: con-
tratação de Empresa Para a aquisição de 05 (cinco) caminhões Basculantes, 
02 (dois) caminhões coletor compactador e 01 (Uma) Pa carregadeira para 
o Municipio de Breves/Pa, conforme instrumento de convênio nº 142/2022, 
firmado Entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas Sedop e a Prefeitura de Breves/Pa. data da assinatura: 06/09/2022. 
ordenador de despesa: Manuelle espindola dos reis.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo 
Modalidade: Tomada de Preços nº 2/2022-071301. objeto: contra-
tação de Empresa Especializada para a execução da obra de construção 
(conclusão) da Escola São Paulo, com 04 Salas de aula, Na localidade rio 
Baiano, Zona rural do Município de Breves/Pa, Sob Gestão da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Vencedor J.c Souza Santos Eireli, com o valor total de r$ 
541.202,78 (quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e dois reais e setenta 
e oito centavos). Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93. Manuel-
le Espindola dos Reis - Secretária de Educação.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 030/2022 - srP 

a Prefeitura Municipal de Breves/Pa, por intermédio do Pregoeiro e Equi-
pe de apoio, declara que o Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Processo 082/22, 
tipo menor preço unitário, referente a formação de registro de Preços para 
a futura e Eventual aquisição de livros didáticos de conhecimentos regio-
nais, que contemple as Características da História, Geografia, Sociedade e 
cultura do Município de Breves/Pa, Bem como o Estudo da História e cultura 
afro-Brasileira e indígena, face as diretrizes e Bases da Educação curricular, 
destinados ao atendimento do Ensino fundamental i (anos iniciais) e alfabe-
tização (Programa Municipal de alfabetização) da rede Municipal, Sob Gestão 
da Secretaria Municipal de Educação de Breves/Pa, resultou fracaSSado, 
tendo em vista a Desclassificação e Inabilitação das empresas participantes, 
com base nas leis federais nº 10.520/2002, 8.666/1993, decreto federal 
nº 10.024/2019, e com justificativas fundamentadas no processo, junto ao 
portal www.portaldecompraspublicas.com.br. theyd chrystian correa ri-
beiro - Pregoeiro.

Protocolo: 855987

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 07/2022- PMc/seMed 
objeto: contratação de Empresa Especializada Para a construção das Esco-
las Municipais de Ensino infantil E fundamental localizadas Em ilhas E Terra 
firme No Município de cametá/Pa. o edital completo está à disposição dos 
interessados no site www.prefeituradecameta.pa.gov.br e mural de licitações 
do site do TcM/Pa: GEo oBraS www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/
sistema/geo-obras. abertura: 26 de outubro de 2022 as 09h00min (horário 
de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. Victor correa 
Cassiano - Prefeito Municipal de Cametá/Enio de Carvalho - Secretá-
rio Municipal de Educação.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2022-PMc/sMs 

HoMoLoGo a licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 040/2022-
PMc/SMS que tem por objeto: contratação de Empresa Especializada Para 
aquisição de Equipamento e Material Permanente Para atenção Básica Em Saú-
de Bucal, conforme Emenda Parlamentar Proposta nº 11311.333000/1220-
04, e com base no relatório da comissão Permanente de licitação e Parecer 
da assessoria Jurídica do município adJUdico/HoMoloGo seu objeto a E. T. 
Marques Eireli, cNPJ nº 08.691.632/0001-50. Valor r$ 109.466,25; f. car-
doso e cia ltda, cNPJ nº 04.949.905/0001-63,Valor r$ 3.184,08; Go Ven-
das Eletrônicas ltda, cNPJ nº 36.521.392/0001-81,Valor r$ 5.100,51; P. P. 
f. com. E Serv. Eireli, cNPJ nº 07.606.575/0001-00,Valor r$ 4.982,00; para 
que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 14/09/2022. 
Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito de Cametá.

eXtratos de coNtratos 
toMada de PreÇos Nº 002/2022- PMc 

objeto: Manutenção E conservação Preventiva e rotineira em Extensão de 
18,79 Km Na Vicinal da fazenda no Trecho Entre Vicinal da Vacaria/Vicinal 
do Juaba. contrato nº 1.Tp.002/2022-Pmc. contratante: Prefeitura Munici-
pal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratado: P & c Engenharia 
Eireli, cNPJ nº 17.143.065/0001-99. Valor Total r$ 2.424.512,25. Vigência: 
12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato. ordenador: 
Victor correa cassiano - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 021/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para futura e eventual contratação de Empresa 
Especializada Para aquisição de peças e Material de consumo de informática. 
fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato nº 25.PE.021/2022-PMc. 
contratante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50. 
contratada: francisco de assis P. Portilho comercio, cNPJ nº 05.797.900/0001-
25, Valor Total r$ 171.098,32. Vigência: 06/09/2022 a 06/09/2023. ordena-
dor: Victor correa cassiano.

eXtrato de terMo aditiVo 
espécie: 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº 08.017/2021-PMc/
SEMaS. objeto do contrato: contratação de Empresa Especializada Para con-
fecção de Material de comunicação Visual (adesivos, Placas e outros). con-
tratado: E. de S. Pompeu, cNPJ Nº 34.058.766/0001-49. o objeto do termo 
aditivo é a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (meses) 
05.08.2022 e finalizando em 05.08.2023. ordenador: elane Pinto cassia-
no, Secretária Municipal de Assistência social.

Protocolo: 855992

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo Pregão Eletrônico nº 9/2021-003. Primeiro termo 
aditivo de contrato nº 1903004-2021-Pregão Eletrônico nº 003-2021. obje-
to: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informática, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. contratado: PPl Soluções 
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em Tecnologia Eireli - Epp cpnj nº 10.231.380/0001-29vigência: 12 (doze) 
Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
14/03/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato nº 1903003-2021. Pregão Eletrônico 
nº 003-2021. objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informá-
tica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. contra-
tado: Gdai indústria & comércio Eletronicos Eireli cnpj nº 32.084.616/0001-
84. Vigência: 12 (doze) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 
8.666/93. assinatura: 14/03/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Pre-
feito Municipal.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato nº 1903001-2021. Pregão Eletrônico 
nº 003-2021. objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informá-
tica, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. con-
tratado: J.c.V.a. leal informática ltda - Epp cnpj nº 00.911.686/0001-72. 
Vigência: 12 (doze) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 
8.666/93. assinatura: 14/03/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Pre-
feito Municipal.
esPÉcie: 1º Termo aditivo de contrato nº 1903005-2021. Pregão Eletrônico nº 
003-2021. objeto: aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informática, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. contratado: HlP 
comércio Eletrofonia Eireli cnpj nº 16.866.828/0001-67. Vigência: 12 (doze) 
Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assinatura: 
14/03/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 855996

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022
Processo Licitatório nº 063/2022. objeto: fornecimento de licença de uso 
de software de gestão pública municipal em plataforma website incluído hos-
pedagem e prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e con-
sultoria pública (Portal de Transparência). Edital no Endereço: www.portalde-
compras publicas.com.br. abertura das Propostas: 11/10/2022 às 09h00min. 
informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.br.  e-mail:  licitacao@pmcn.pa.gov.
br. Railane Barbosa Almeida:  Pregoeira.

eXtrato de coNtrato
Prefeitura Municipal de cumaru do Norte. contrato nº. 301/2022 - fGS 
coNSTrUTora E SErVicoS lTda, cNPJ: 21.058.147/0001-02. Processo de 
licitação nº 057/2022, concorrência Pública Nº 002/2022. objeto: Execução 
dos serviços da obra de Pavimentação asfáltica de 7KM na Pa-287 no Municí-
pio de Cumaru do Norte - PA, conforme Convênio nº 157/2022 firmado entre 
a Secretaria de Estado de Transportes - SETraN e a Prefeitura Municipal de 
cumaru do Norte/Pa. Valor total r$ 10.285.630,28. Vigência: 19/09/2022 a 
31/12/2022. celio Marcos cordeiro. Prefeito Municipal.

Protocolo: 856000

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtrato de coNtrato. P.e.N° 017/2022. 

objeto: aquisição de insumos (cimento, areia, Brita e Placa de obra) para obra 
de pavimentação em blokret sextavado em ruas e avenidas do Bairro casas 
Populares - Sede do Município de floresta do araguaia-Pa, conforme convênio 
nº 195/2022, firmado entre o Estado do Pará, através da SEDOP e o Município 
de floresta do araguaia-Pa. contratante: PMfa. contratada: iZ Empreendimen-
tos ltda. contrato nº 184/2022. Valor: r$ 911.304,00. Vigência: 20/09/2022 a 
31/12/2022. Divailton Moreira de Souza - Presidente da CPL.

Protocolo: 856003

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 23/2022-PMGP 

objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de lavagem de veículos (lava jato) perten-
centes a frota de veículos da Prefeitura e fundos Municipais de Goianésia 
do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/00014-13, contratantes: Prefeitura Municipal de Goianésia 
do Pará - PMGP, cNPJ: 83.211.433/00014-13, contrato nº 20220417, va-
lor r$ 22.072,50; Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, cNPJ: nº 
19.998.060/0001-73, contrato nº 20220418, valor r$ 10.625,00; Secretaria 
Municipal de assistência Social - SEMaS, cNPJ: nº 18.367.597/0001-81, contra-
to nº 20220419, valor r$ 4.880,00; Secretaria Municipal de Saúde - SMS, cNPJ: 
nº 12.884.091/0001-54, contrato nº 20220420, valor r$ 28.126,50; Secretaria 
Municipal de Educação - SEMEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04, contrato nº 

20220421, valor r$ 3.351,00; contratada: iMPErio daS carNE E SErVi-
coS EirEli. cNPJ: 07.238.654/0001-05; PMGP, contrato nº 20220422, valor 
r$ 28.532,10; SEMMa, contrato nº 20220423, valor r$ 13.218,30; SEMaS, 
contrato nº 20220424, valor r$ 2.880,00; SMS, contrato nº 20220425, valor r$ 
5.917,50; SEMEd, contrato nº 20220426, valor r$ 16.247,10; contratada: aliNE 
ESPoSiTo SilVa 00878388265, cNPJ: 46.149.313/0001-07; data de assinatura: 
19/09/2022.Francisco david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 856006

eXtrato de ratiFicaÇÃo disPeNsa
disPeNsa de LicitaÇÃo Nº dL 010/2022-sMs

contratante:  Secretaria Municipal de Saúde - SMS, cNPJ nº 12.884.091/0001-
54. objeto: contratação de pessoa física para locação de 01(um) imóvel, des-
tinado ao funcionamento do laboratório Municipal de análise clínica. data 
da Ratificação: 31/08/2022. Contratada: Jhogenes Amorim da Silva, CPF 
986.559.732-20, contrato nº 20220409, Valor r$ 21.600,00. data de assi-
natura: 08/09/2022. Joaquim Jacibergues Garcias Urbano Secretário 
Municipal de saúde.

Protocolo: 856008

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 044/2022-cPl- SEMSa oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTraTaN-
TE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrE-
Sa: EGc coMErcio E aTacadiSTa dE iNforMaTica E ElETroElETroNi-
coS EirEli cNPJ: 31.768.037/0001-98 Valor: r$ 5.016,00 ViGÊNcia do 
coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. NaZiaNNe BarBosa PeNa - or-
deNadora.

Protocolo: 856031

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 030/2022-cPl-SEMaS oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ: 13.898.075/0001-
83 EMPrESa: WEB diSTriBUidora lTda cNPJ: 45.043.648/0001-83 Va-
lor: r$ 3.470,40 ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. 
aNa Maria de JesUs LiMa da costa - ordeNadora

Protocolo: 856029

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 045/2022-cPl- SEMSa oBJE-
To: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coN-
TraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 
EMPrESa: MEGa diSTriBEM lTda cNPJ: 44.931.840/0001-43 Valor: r$ 
6.486,000 ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. NaZiaN-
Ne BarBosa PeNa - ordeNadora.

Protocolo: 856032

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 046/2022-cPl- SEMSa oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa: aS-
SUNPcao TEc coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda cNPJ: 04.473.960/0001-20 
Valor: r$ 17.346,20 ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. 
NaZiaNNe BarBosa PeNa - ordeNadora.

Protocolo: 856034

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 047/2022-cPl- SEMSa oBJETo: rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para 
forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTraTaNTE: SEcrE-
Taria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa:  iNNoVaTiS 
coM. aTacadiSTa dE Prod. dE EScrT. E iNforMaTica cNPJ: 30.620.060/0001-
78 Valor: r$ 40.505,60 ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. 
NaZiaNNe BarBosa PeNa - ordeNadora.

Protocolo: 856037

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 048/2022-cPl-SEMSa oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EMPrESa: 
iNforTEc iNforMaTica E TEcNoloGia EirEli cNPJ: 36.608.865/0001-82 
Valor: r$ 169.929,98 ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. 
NaZiaNNe BarBosa PeNa - ordeNadora.

Protocolo: 856039
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PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 049/2022-cPl-SEMSa oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTra-
TaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE cNPJ: 11.373.369/0001-66 EM-
PrESa: WEB diSTriBUidora lTda cNPJ: 45.043.648/0001-83 Valor: r$ 
3.470,40 ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. NaZiaNNe 
BarBosa PeNa - ordeNadora.

Protocolo: 856040

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de ProrroGaÇÃo de coNtrato

oriGeM: PrEGÃo ElETroNico Nº 004/2021-SrP-cPl-SEMSa. contrato nº 
004/2021-SrP/cPl/SEMSa. objeto: SErViÇoS dE colETa, TraNSPorTE, 
TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal doS rESidUoS oriUNdo daS UNida-
dES dE SaUdE E do HoSPiTal E MaTErNidadE SaNT’aNa, MUNiciPio dE 
iGaraPÉ-Miri/SEcrETaria MUNiciPal dE SaUdE. coNTraTado: BENi-
Valdo Q. PiMENTEl - EirEli, cNPJ/Mf nº 16.825.811/0001-61. Vigência: 
09/09/2022 a 31/12/2022.

Nazianne Barbosa Pena
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo: 856041

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 028/2022-cPl-SEMaS oBJETo: rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ: 13.898.075/0001-
83 EMPrESa: MEGa diSTriBEM lTda cNPJ: 44.931.840/0001-43 Valor: r$ 
6.486,000 ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. aNa Maria 
de JesUs LiMa da costa - ordeNadora.

Protocolo: 856025

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 029/2022-cPl-SEMaS oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. coNTraTaNTE: 
SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ: 13.898.075/0001-
83 EMPrESa: EGc coMErcio E aTacadiSTa dE iNforMaTica E ElETro-
ElETroNicoS EirEli cNPJ: 31.768.037/0001-98 Valor: r$ 5.016,00 Vi-
GÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. aNa Maria de JesUs 
LiMa da costa - ordeNadora.

Protocolo: 856028

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de aNULaÇÃo de LicitaÇÃo

O Município de IGARAPÉ-MIRI, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
de saÚde-seMsa, representada pela Secretaria, Sra. NaZiaNNE BarBoSa 
PENa no uso de suas atribuições legais, com referência ao Processo de licita-
ção na Modalidade Pregão Eletrônico registro de Preço de nº 007/2022-SrP/
cPl-SEMSa, visando rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM MaNUTENÇÃo dE ar coNdi-
cioNado E forNEciMENTo dE PEÇaS. considerando a supremacia da admi-
nistração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios 
tramitastes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, caput, da 
lei federal 8.666/93; considerando o arrazoado contido no Parecer exara-
do pelo controle interno, que, dentre outras ponderações, tende à anulação 
do certame e de todos os seus atos. igarapé-Miri, 20/09/2022. NaZiaNNe 
BARBOSA PENA - Secretaria Municipal de Igarapé-Miri.

Protocolo: 856012

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 027/2022-cPl-SEMaS oBJE-
To: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. 
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ: 
13.898.075/0001-83 EMPrESa:  iNNoVaTiS coM. aTacadiSTa dE Prod. 
dE EScrT. E iNforMaTica cNPJ: 30.620.060/0001-78 Valor: r$ 40.505,60 
ViGÊNcia do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. NaZiaNNe BarBo-
sa PeNa - ordeNadora.

Protocolo: 856022

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 025/2022-cPl-SEMaS oBJE-
To: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. 
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ: 
13.898.075/0001-83 EMPrESa: aSSUNPcao TEc coMErcio dE EQUiPa-
MENToS lTda cNPJ: 04.473.960/0001-20 Valor: r$ 17.346,20 ViGÊNcia 
do coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. aNa Maria de JesUs LiMa 
da costa - ordeNadora.

Protocolo: 856016

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato

Processo Nº: 014/2022 coNTraTo Nº 026/2022-cPl-SEMaS oBJE-
To: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para forNEciMENTo dE SUPriMENToS dE iNforMaTica. 
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social cNPJ: 
13.898.075/0001-83 EMPrESa: iNforTEc iNforMaTica E TEcNoloGia 
EirEli cNPJ: 36.608.865/0001-82 Valor: r$ 169.929,98 ViGÊNcia do 
coNTraTo: 31/08/2022 a 31/12/2022. aNa Maria de JesUs LiMa da 
costa - ordeNadora.

Protocolo: 856019

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-aÇU
aViso de HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇo Nº 006/2022 
A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, resolve homologar a Tomada de 
Preço nº 006/2022. objeto: contratação de empresa Para reforma e amplia-
ção da feira do Pequeno agricultor - antônio alves de lima, No Município de 
igarapé-açu, conforme o convênio 178/2022/Sedop, firmado entre a Secre-
taria de estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura 
Municipal de igarapé-açu, em favor da empresa: Play construção civil ltda, 
cNPJ nº 22.911.704/0001-59, no valor de r$ 202.017,66 (duzentos e dois 
mil e dezessete reais e sessenta e seis centavos). Normando Menezes de 
Souza - Prefeito Municipal.

eXtrato de coNtrato. 
toMada de PreÇo Nº 006/2022. 

oBJeto: contratação de empresa Para reforma e ampliação da feira do Pe-
queno agricultor - antônio alves de lima, no Município de igarapé-açu, con-
forme o convênio 178/2022/Sedop, firmado entre a Secretaria de estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas e a Prefeitura Municipal de igara-
pé-açu. contrato nº 250/2022: Prefeitura Municipal de igarapé-açu, cNPJ nº 
05.149.117/0001-55 e Play construção civil ltda, cNPJ nº 22.911.704/0001-
59. Valor Global: r$ 202.017,66 (duzentos e dois mil e dezessete reais e sessen-
ta e seis centavos). Ordenador: Normando Menezes de Souza.

Protocolo: 856042

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de ratiFicaÇÃo de LicitaÇÃo 

A Comissão de Licitação do Município de Magalhães Barata, através 
do(a) Fundo Municipal de Assistencia Social, em cumprimento à ratifi-
cação procedida pelo(a) Sr(a) Thaissa costa ramos Magalhães, Secretária 
Municipal de assistência Social, faz publicar o extrato resumido do processo 
da chamada Pública a seguir: objeto: contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de coquetel, alimentação, decoração, montagem, 
ornamentação, desmontagem do salão e contratação de seguranças, para a 
realização do casamento comunitário de 2022, através dos recursos do Paif/
craS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de assistência Social. 
contratado: cassio renan Empreendimentos Eireli Valor Total: r$ 49.000,00 
(quarenta e nove mil reais) fundamento legal: art. 24, inciso ii, da lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. declaração de dispensa de licitação 
emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a)  Sr(a) thaissa costa 
Ramos Magalhães, Secretária Municipal de Assistência Social.

Protocolo: 856043

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de ata de reGistro de 

PreÇo N° 090/2022-ceL/ssaM/PMM
Processo Nº 19.611/2022-PMM

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 058/2022-CEL/SEVOP/PMM
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 090/2022-cEl/SSaM/PMM. objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE SacoS PláSTicoS Para 
aUXÍlio dE liMPEZa UrBaNa No MUNicÍPio dE MaraBá-Pa. Empresa: 
ESSE cHEMical - diSTriBUidora dE ProdUToS dE liMPEZa lTda, cNPJ 
Nº 42.458.725/0001-78. com Valor Total de r$74.812,50 (setecentos e qua-
tro mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Empresa: WE clEaN 
coMÉrcio dE ProdUToS dE liMPEZa EirEli, cNPJ Nº 22.492.039/0001-
06. com Valor Total de r$24.687,50 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta centavos). Valor Global da ata de registro de Preços: 
r$99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais). Vigência da Presente 
ata: 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada. Marabá-Pa, 20 de setem-
bro de 2022. Múcio eder andalécio - diretor Presidente.

Protocolo: 856045

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 070/2022-ceL/seVoP/PMM, 

Processo N° 24.678/2022-PMM - Tipo Menor Preço Por loTE. data da 
Sessão: 06/outubro/2022 - 09:00h (horário local). objeto: rEGiSTro dE 
PrEÇo coM ViSTaS À aQUiSiÇÃo dE oXiGÊNio E acETilENo, Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS 
PÚBlicaS - SEVoP. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Ass.: Dilsirlei Solidade Albuquerque - Pregoeiro-CEL/SEVOP.

Protocolo: 856069
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aVisos de LicitaÇÕes
Processo de LicitaÇÃo N° 24.428/2022-PMM  

Modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 061/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Me-
nor Preço (Global). data da Sessão: 11/out/2022 - 09:00h (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE rEforMa da EMEf iNácio dE SoUZa MoiTa, localiZada 
Na rUa d, QUadra NorTE, loTE ESPEcial, Bairro KM 07, 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° 20.001/2022-PMM 
Modalidade coNcorrÊNcia Nº 020/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor 
Preço (Global). data da Sessão: 24/out/2022 - 09:00h (horário local). ob-
jeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS 
SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo do NEi alZira Boa ViSTa, localiZada Na 
aVENida MaraBá, S/N, Bairro JardiM UNiÃo, NÚclEo cidadE NoVa, 
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 Públi-
cas - 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: 856071

coNtrato adMiNistratiVo Nº 477/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 2.332/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 009/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: forne-
cimento de serviço de buffet e kits lanche para atender a secretaria de saúde 
e demais unidades vinculadas. Empresa: SaBor do cHEff coMÉrcio E dE 
aliMENToS EirEli - ME, inscrita no cNPJ sob n° 26.773.597/0001-09, Va-
lor: r$ 55.976,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais ). 
dotação orçamentaria: : 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta comple-
xidade - Mac/SiH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde 
- PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 
0012 2.057 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, 10 122 0001 
2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesas: 
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa jurídica. daTa da aSSiNaTUra 20 
de setembro de 2022. MONICA BORCHART NICOLAU - Secretária Muni-
cipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 478/2022-FMs 
Processo administrativo nº 2.332/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 009/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: forneci-
mento de serviços de buffet e Kits lanche para atender a secretaria de saúde e 
demais unidades vinculadas. Empresa: r a MacHado rESTaUraNTE, inscrita 
no cNPJ sob n°14.457.939/0001-94, Valor: r$ 63.000,00 (Sessenta e três 
mil reais). dotação orçamentaria: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 
10 302 0012 2.057 Manutenção ações Saúde Trabalhador - cErEST, 10 122 
0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despe-
sas: 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. Pessoa jurídica. daTa da aSSiNaTU-
ra 20 de setembro de 2022. MONICA BORCHART NICOLAU - Secretária 
Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA.

Protocolo: 856074

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
ata de reGistro de PreÇo Nº 389-2022/cPL 

Beneficiário - COMBRAS COMERCIAL DE MATERIAL PERMANENTE E 
de coNsUMo Ltda inscrita no cNPJ sob nº 18.873.549/0001-56, vencedo-
ra dos itens: 05, 06, 07 perfazendo o valor total de r$ 61.546,00 (Sessenta 
e um mil quinhentos e quarenta e seis reais), aTa dE rEGiSTro dE PrEÇo 
Nº 390-2022/CPL, Beneficiário - V G DE SOUSA FERREIRA LTDA inscrita no 
cNPJ sob nº 23.912.114/0001-03, vencedora do item: 01, 02, 04 perfazen-
do o valor total de r$ 161.400,00 (cento e sessenta e um mil e quatro-
centos reais). Vigência da ata: 12 meses a partir da assinatura. oriunda do 
PrEGÃo ElETrÔNico (SrP) nº 081-2022-cPl/PMM. Processo licitatório nº 
17.374/2022-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSi-
ÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para foMENTar a aGroiNdÚSTria 
No MUNicÍPio dE MaraBá. Marabá 21/09/2022 - Jose Nilton de Medei-
ros - Secretaria Municipal De Administração - SEMAD - Portaria nº 
011/2017-GP.

Protocolo: 856075

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 066/2022-ceL/seVoP/PMM, 

Processo N° 24.374/2022-PMM - Tipo Menor Preço por lote. data da 
Sessão: 05/10/2022 - 09h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE aGrEGadoS, Para aTENdEr a SEcrETa-
ria MUNiciPal dE ViaÇÃo E oBraS PÚBlicaS dE MaraBá - SEVoP -PMM. 
integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no 
portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Ass.: Higo No-
gueira - Pregoeiro-CEL/SEVOP.

Protocolo: 856067

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MEDICILÂNDIA

.

aViso de LicitaÇÃo toMada de PreÇos Nº 10/2022
Tipo menor preço global, com abertura no dia 07 de outubro de 2022 
às 09hs. objeto: contratação de empresa para construção de cobertura da 
quadra da agrovila Jorge Bueno, no Município de Medicilândia, convênio nº: 
238/2022 e Processo nº: 2021/924559, quantidades e exigências estabele-
cidas neste Edital e seus anexos disponível em: Portal da Transparência da 
Prefeitura de Medicilândia/Pa (http:// www.medicilandia.pa.gov.br) e no Geo 
obras (http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao). informações e-mail: setor.
licitacaopmm@gmail.com. oZiMar MartiNs PaLHeta-Presidente.

Protocolo: 856083

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 014/2022-seMGa 
objeto: Contratação de Empresa Para Aquisição Gás Glp P-13kg, Combus-
tível e óleos para atender as necessidades da Seminf, Semed, Semsa, Sem-
ma, Semtras Semga e Secretarias a Ela Vinculada.disponibilidade do Edital 
22/09/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portalde-
compraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 22/09/2022. aber-
tura das propostas: 05/10/2022 as 9h30min no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. Brian Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal/Decreto 
004/2022.

Protocolo: 856081

PreFeitUra MUN. de MoJUÍ dos caMPos
retiFicaÇÃo 

Na publicação do Aviso de Licitação 012/2022-Semga.  circulada doE/Pa 
em 21/09/2022, na pag. 107.  oNde se LÊ: aviso de licitação 012/2022-SEM-
Ga.  Leia-se: aviso de licitação 012/2022-SEMEd. 
Elizangela Ferreira de Aguiar Bezerra - Secretaria Municipal de Edu-
cação/Decreto nº 26/2022.

Protocolo: 856080

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 009/2022-PMo 
o Prefeito Municipal de Óbidos, Jaime Barbosa da silva, torna pública 
a adjudicação e homologação da Tomada de Preços nº 009/2022/PMo, tendo 
por objeto: contratação de Empresa com mão de obra especializada para exe-
cutar os serviços de construção e recuperação de 12 pontes em madeira nas 
vicinais do andirobal e do cruzeirão sendo: Ponte do aterro do Bambu, aterro 
do Bambu, Ponte do Expedito, Ponte do Breu, São domingos, Ponte 02, Ponte 
03, Ponte 04, Ponte 06, Ponte 07, e  recuperação de 01 ponte madeira vicinal 
andirobal: Ponte da Miné, no município de Óbidos - Pa, conforme repasse 
financeiro do Convênio n° 006/2022-SETRAN. Em atendimento a Secretaria 
Municipal de Planejamento, orçamento e finanças - SEMPof, à empresa: r 
N S f Junior ltda - cNPJ: 21.145.049/0001-02, no valor de r$ 889.197,86. 
data da Homologação 09/09/2022.

Protocolo: 856087

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 1º Termo aditivo de Prazo ao contrato nº 2021-1208-001-TP, oriun-
do da TP nº. 004/2021 PMo-TP, Partes contratante: Prefeitura Municipal de 
ourém. contratada: r a & Engenharia ltda - Epp cNPJ: 12.926.462/0001-
13, objeto do contrato: construção de um Terminal rodoviário Etapa-2, obra 
será executada na Trv. Joaquim dionisio com a rua Perseverando Seixas, 
Praça do Terminal, na cidade de ourém/Pa. objeto do Termo: Prorrogação 
do prazo de vigência do contrato nº 2021-1208-001-TP. Prazo de vigência 
do termo: 120(cento e vinte)dias, iniciando-se em 08/08/2022 e término 
em06/12/2022. data de assinatura do Termo: 08/08/2022. Francisco ro-
berto Uchoa Cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 856091
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

aViso de HoMoLoGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2022
O Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. ANDRE RIOS DE REZENDE, 
torna público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório 
PreGÃo eLetrÔNico N° 022/2022.
oBJeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empre-
sa para fornecimento de materiais de construção para manutenção de bens 
imóveis, destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de 
Pacajá, fundos e Secretarias vinculadas.
eMPresa VeNcedora:
01- N. S. GUSMao JUNior EirEli -12.913.674/0001-66 Subtotal adjudica-
do: r$ 1.625.251,310 (um milhão, seiscentos e vinte cinco mil e duzentos e 
cinquenta e um reais e trinta e um centavos).
02- cENTro ElETrico lTda - 30.590.099/0001-90 Subtotal adjudicado: r$ 
598.574,050 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais e cinquenta centavos).

Pacajá/Pa, 20 de setembro de 2022.
aNdre rios de reZeNde

PrEfEiTo MUNiciPal
Protocolo: 856093

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00060

eXcLUsiVo Para Mes e ePPs. 
objeto: aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza, expedien-
te e materiais didático), para atender as Escolas da rede Municipal de Ensino 
fundamental da Zona rural e Àreas indígenas. data de abertura: 06/10/2022 
as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá ser efetuada via internet, no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 
12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito na rua do contorno, 1212 - cen-
tro. Pgm: 22/09/2022. Jorge Pascoa da Silva - Pregoeiro. Portaria n° 
04/2022-GPP.

aViso de LicitaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00061

objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de reforma nos esto-
fados (assentos e encostos), dos veículos, para Secretaria Municipal de Edu-
cação. data de abertura: 06/10/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital deverá 
ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou 
de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da PMP, sito 
na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 22/09/2022. Diego Guimarães 
Vieira - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 856094

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220086. contratante: fundo 
Municipal de Meio ambiente cNPJ 10.838.610/0001-12. contratado: Martins 
E Santos comercio de combustivel Eireli - Me cNPJ 14.469.809/0001-71. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel 
automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Meio ambiente de 
Placas. alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos do 
art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um 
acréscimo de r$ 14.255,50 (quatorze mil duzentos e cinquenta e cinco reais 
e cinquenta centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto o valor do 
contrato que era de r$ 51.258,00 (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta 
e oito reais). Passara a ser de r$ 65.513,50(sessenta e cinco mil quinhentos 
e treze reais e cinquenta centavos) 12 de setembro de 2022.
esPÉcie: 5º Termo aditivo ao contrato nº 20190111. contratante: fundo 
Municipal de Meio ambiente, cNPJ 10.838.610/0001-12 contratado: Edmaria 
de oliveira correia, cPf 712.145.692-34. objeto do contrato: contratação 
de consultoria E assessoria Jurídica Para Prestação de Serviços destinados 
ao fundo Municipal de Meio ambiente alteração: Prorrogação do prazo de 
vigência do contrato original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 
Vigência31 de agosto de 2022 até 01 de julho de 2023 de data de assina-
tura 26 de agosto de 2022. dotação orçamentária: 2222.185420052.2.075 
3.3.90.35.00.01Ordenador responsável: Eliza Adriana Zanetti - Secre-
taria de Meio ambiente.

Protocolo: 856101

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20220168. contratante: fundo 
Municipal de Saúde cNPJ 12.566.342/0001-52, contratado: Martins d Santos 
comercio de combustivel Eireli - Me cNPJ 14.469.809/0001-71. objeto do 
contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel automotivo 
Para o funcionamento do fundo Municipal de Saude de Placas. alteração: 
aumento de quantidade do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i 
e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um acréscimo de 
r$ 59.170,72 (cinquenta e nove mil cento e setenta reais e setenta e dois 
centavos)devido ao aumento na quantidade, portanto o valor do contrato que 
era de r$ 230.708,28 (duzentos e trinta mil setecentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) passara a ser de  r$ 286.879,00 (duzentos e oitenta e seis 
mil oitocentos e setenta e nove reais)12 de Setembro 2022. Gilberto Bianor 
dos santos Paiva - sec. municipal de saúde.

Protocolo: 856096

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220084. contratante: fun-
do Municipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58. contratado: Martins 
e Santos comercio de combustivel Eireli - Me cNPJ 14.469.809/0001-71. 
objeto do contrato: contratação de Empresa Para aquisição de combustivel 
automotivo Para o funcionamento do fundo Municipal de Educação de Pla-
cas. alteração: aumento de quantidade do contrato original, nos termos do 
art. 65, inciso i e §1 da lei 8.666/93, com tudo o valor contratual sofrerá um 
acréscimo de r$ 85.287,54(oitenta e cinco mil duzentos e oitenta e sete reais 
e cinquenta e quatro centavos) devido ao aumento na quantidade, portanto o 
valor do contrato que era de r$ 342.493,75(trezentos e quarenta e dois mil 
reais quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Passara 
a ser de r$ 286.879,00 (duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e 
nove reais)12 de setembro de 2022. ana Patricia Galucio de sousa - sec. 
municipal de Educação.

Protocolo: 856098

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo. 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20210236. contratante Prefei-
tura Municipal de Placas, cNPJ 01.611.858/0001-55. contratado: castro & 
Pessoa ltda, inscrita no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 19.110.167/0001-33. ob-
jeto do contrato: contratação de Empresa Para Executar a construção da 
Praça Novo Paraíso no Município de Placas, conforme Emenda Parlamentar 
do Senador Zequinha Marinho de nº 202141820002 alteração: alteração: 
Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do art. 57, 
inciso i da lei 8.666/93 Vigência 14 de Setembro de 2022 até 11 de Janeiro 
de 2023 data de assinatura 29 de agosto de 2022 dotação orçamentária: 
1801.267820782.1.026 Obra de Infraestrutura urbana. Classificação econô-
mica 4.4.90.51.00 obras e instalações. Ordenador responsável: Leila Ra-
quel Possimoser - Prefeita Municipal.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220220 
oriGeM: toMada de PreÇos 008/2022. contratante: Prefeitura Munici-
pal de Placas cnpj  01.611.858/0001-55. contratada(o): E c G lima Eireli cnpj 
38.235.887/0001-70. objeto: construção de 03 Pontes de Madeira de lei Nas 
Vicinais do Municipio de Placas. Valor Total: r$ 800.706,69 (oitocentos mil se-
tecentos e seis reais e sessenta e nove centavos). ViGÊNcia: 20 de setembro 
de 2022 extinguindo-se em 20 de março de 2023; data da assinatura: 20 de 
setembro de 2022. Leila Raquel Possimoser - Prefeita Municipal.

Protocolo: 856095

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PriMaVera
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 9/2022-0015 
Tipo menor preço por item. objeto: registro de Preços Pa a futura contra-
tação de Empresa Prestadora de Serviços de locação de Veículos destinados 
ao Transporte Escolar da rede Estadual e Municipal de Ensino, do Municí-
pio de Primavera/Pa, que teve sua suspensão circulada no d.o.U / ioEPa e 
J.G.c em 21/09/2022, para ajustes no termo de referência, acontecerá no 
dia 04/10/2022, a partir das 09h00, no site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Editais disponíveis nos sites: http://primavera.pa.gov.br/; http://tcm.
pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Bianca caroline costa 
Lobato - Pregoeira Municipal PMP/PA.

Protocolo: 856102

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de rurópolis/Pa através da Secretaria Municipal 
de Educação, torna - se público que realizará licitação com cota reservada 
para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na Modalidade Pregão Ele-
trônico nº 028/2022SEMEcd-PE-SrP por registro de Preços do tipo Menor 
Preço Por item. cujo o objeto e: contratação de Empresa Para forncecimento 
de Material de Construção Diversificada (Material Para Construção, Pintura, 
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Ferramentas e Acessórios, Hidráulico, Sanitário e elétrico) afim de suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do município de rurópolis/
Pa. data da abertura 06/10/2022Horário 09:00h  Será julgado o processo de 
licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Para 
adquirir o edital nos meios eletrônicos  www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.
pa.gov.br (mural de licitações), www.portaldecompraspublicas.com.br. José 
Edilson Machado Lima -  Pregoeiro municipal.

Protocolo: 856103

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

aViso de ProrroGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0032/2022

Município de Santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ViSaNdo a rEaliZaÇÃo dE colETa, TraNSPorTES arMaZENaMENTo, 
TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS SÓlidoS dE liXo PaTo-
lÓGico, oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Para 
o dia 28/09/2022 às 09:00 horas em razão do princípio da conveniência e da 
oportunidade da administração pública.

Priscila Spindola Franchi-Pregoeira Municipal.
Protocolo: 856104

PreFeitUra MUNiciPaLde saNta BÁrBara
aViso de ProrroGaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 0033 /2022 

O Município de Santa bárbara do Pará, pelo princípio da oportunidade e 
conveniência, através da Pregoeira, torna pública a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço, modo de disputa aberto que versa sobre o rE-
GiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo dE liNK dEdicado coM MaNUTENÇÃo À rEdE MUN-
dial dE coMPUTadorES -  iNTErNET BaNda larGa iliMiTada ViSaNdo 
o aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrE-
TariaS E fUNdoS MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Para o 
dia 10/10/2022 às 14:00 horas em razão do princípio da conveniência e da 
oportunidade da administração pública.

aViso de LicitaÇÃo deserta
PreGÃo eLetrÔNico Nº 0036/2022

o Processo licitatório PreGÃo eLetrÔNico Nº 0036/2022 aQUiSi-
ÇÃo dE 50.000 l dE ÓlEo diESEl S-10 Para a rEcUPEraÇÃo dE 81,76KM 
ViciNal ESTrada do aracY, coM EXTENSÃo dE 6,86KM ViciNal EXPEdi-
To riBEiro, coM EXTENSÃo dE 4,82KM ViciNal MaUricia, coM EXTEN-
SÃo dE 2,14KM ViciNal ESTrada do BaMBU, coM EXTENSÃo dE 6,09KM 
E ViciNal coMUNidadE BoM JESUS, coM EXTENSÃo dE 2,37KM, No MU-
NicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, NoS TErMoS do coNVÊNio N° 
016/2022 cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPor-
TE-SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/
Pa- TiPo: TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo - aBErTo em: 
21/09/2022 ÀS 09:00h, foi declarada dESErTa. Priscila spindola Franchi.
-Pregoeira Municipal.

Protocolo: 856105

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

eXtrato de coNtrato Nº 159/2022 – PMsiP
oBJeto: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços 
de reforma do mercado municipal de americano no Município de Santa iza-
bel do Pará, tendo como base o convênio nº 190/2022, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará e a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP; contratada: a. o. c. 
coNSTrUÇÕES SErViÇoS dE TErraPlENaGEM E MaNUTENÇÃo EirEli, ins-
crita no cNPJ N° 11.322.001/0001-50, contrato n° 159/2022 PMSiP; Valor 
do Global do contrato: r$ 540.011,99 (quinhentos e quarenta mil, onze reais 
e noventa e nove centavos). Vigência do contrato é de 12 (doze) meses, ou 
seja, de 14/09/2022 a 14/09/2023. data de assinatura do contrato: 14 de 
setembro de 2022.

eXtrato de coNtrato Nº 160/2022 – PMsiP
oBJeto: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços 
de reforma e ampliação do centro de convivência de idosos, no Município de 
Santa izabel do Pará, tendo como base o convênio nº 191/2022, celebrado 
entre a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará e a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas _ SEdoP; coNTraTada: aoKi 
& SoUZa ENGENHaria lTda - EPP, inscrita no cNPJ N° 21.250.518/0001-
09, contrato n° 160/2022 PMSiP; Valor do contrato: r$ 1.095.367,79 (um 
milhão, noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e 
nove centavos). Vigência do contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, de 
15/09/2022 a 15/09/2023. data de assinatura do contrato: 15 de setembro 
de 2022. rosinaldo Ferreira de Freitas-PresideNte/PMsiP.

Protocolo: 855786

aViso de adJUdicaÇÃo/HoMoLoGaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 001/2022-PMsiP

oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar 
oS SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo E PaViMENTaÇÃo dE ViaS UrBaNaS, No 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará, tendo como base o coNVÊNio Nº 
158/2022, celebrado entre a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl do 
Pará e a SEcrETaria de ESTado de dESENVolViMENTo UrBaNo e oBraS 
PÚBlicaS - SEdoP; EMPrESa: coNcrETa ENGENHaria lTda, com cNPJ 
Nº 09.120.837/0001-49; Valor global: r$ 9.981.943,73 (nove milhões, no-
vecentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e 
três centavos); data da adjudicação: 20/09/2022, data da Homologação: 
21/09/2022. ordenador: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito Mu-
nicipal de Santa Izabel do Pará.

coNcorrÊNcia Nº 004/2022 PMsiP
oBJeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS 
SErViÇoS dE rEUrBaNiZaÇÃo da ENTrada da cidadE, No MUNicÍPio 
dE SaNTa iZaBEl do Pará, tendo como base o coNVÊNio Nº 254/2022, 
celebrado entre a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl do Pará e a 
SEcrETaria de ESTado de dESENVolViMENTo UrBaNo e oBraS PÚBli-
caS - SEdoP; EMPrESa: PaViMiX PaViMENTaÇÃo & coNSTrUÇÃo lTda
-EPP, com cNPJ Nº 19.099.344/0001-28; Valor global: r$ 5.424.190,81 (cin-
co milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e noventa reais e oitenta 
e um centavos); data da adjudicação: 19/09/2022; data da Homologação: 
21/09/2022. ordenador: eVaNdro Barros WataNaBe, Prefeito Mu-
nicipal de Santa Izabel do Pará.

rosiNaLdo Ferreira de Freitas
PrESidENTE da cPl/PMSiP

Protocolo: 855737

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ
eXtrato de coNtrato 

reGistro de PreÇo oriGiNÁrio de 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022 

objeto: aquisição de Medicamentos farmácia Básica, Visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contrato nº: 20220202. contratada: 
Bragantina distribuidora de Medicamentos ltda, cnpj 07.832.455/0001-12. 
Valor: r$ 70.600,70 (setenta mil, seiscentos reais e setenta centavos). Vigên-
cia: 20/06/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 013/2022 
objeto: aquisição de Medicamentos farmácia Básica, Visando atender as 
Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. 
contratante: fundo Municipal de Saúde. contrato nº 20220203. contratada: 
Paramed distribuidora de Medicamentos ltda, cnpj 16.647.278/0001-95. Va-
lor: r$ 159.494,50 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa 
e quatro reais e cinquenta centavos). Vigência: 20/06/2022 a 31/12/2022.

Registro de Preço Originário de Pregão Eletrônico nº 013/2022 
objeto: aquisição de Medicamentos farmácia Básica, Visando atender as Ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará/Pa. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde. contrato nº: 20220204. contratada: r S 
lobato Neto Eireli, cNPJ 38.028.373/0001-43. Valor: r$ 136.161,80 (cento 
e trinta e seis mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos). Vigência: 
20/06/2022 a 31/12/2022.

retiFicaÇÃo 
A Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará publica errata referen-
te ao Extrato de contrato da dispensa de licitação 7/2022-00011, circulada 
no d.o.U  seção . Pág. 230, terça-feira, 20 de setembro de 2022; doE/Pa 
Pág. 111, terça-feira, 20 de setembro de 2022 e diário do Pará Pág. B13, 
terça-feira, 20 de setembro de 2022, cujo objeto: aquisição Emergencial da 
transmissão da motoniveladora Caterpillar-120k com Número de Identifica-
ção Cat 0120kkkjap04396, visando atender as demandas de recuperações de 
Estradas atingidas Pelas fortes chuvas que comprometeram a infraestrutura 
Viária das Vicinais do Município de Santa Maria do Pará, até a instauração 
de regular Processo licitatório. oNde se LÊ: dispensa nº 7/2022-00010. 
Leia-se: dispensa nº 7/2022-00011. carlos cleberson Ferreira da silva 
- Presidente cpl.

Protocolo: 856108

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022 - seMsa 
oBJeto: aquisição de Equipamentos E Móveis Para ala Nova de Emergência 
do Hospital Municipal dr. alberto Tolentino Sotelo, conforme Solicitação do 
Núcleo de Média E alta complexidade, Pela Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme especificações constantes no Edital, no endereço eletrônico: www.
portaldecompraspublicas.com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início de en-
trega das propostas: 22/09/2022 a partir das 9h no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. abertura das propostas: 05/10/2022 às 9h no site www.
portaldecompraspublicas.com.br Gledson Esmilly Sousa Bentes - Prego-
eiro da PMs.

Protocolo: 856113
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de LicitaÇÃo Fracassada

o Processo Licitatório PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-1907001-
srP/PMsat, cujo o oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ES-PEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE acESSo À iNTErNET, Via fiBra ÓPTica, Para aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTo aN-TÔNio do TaUá 
E SEUS rESPEcTiVoS fUNdoS MUNiciPaiS, aBErTo EM: 29/08/2022 ÀS 
10:00H, foi declarado fracaSSado.

Maria WaLdeLiria BitteNcoUrt da siLVa cei-Pregoeira
Protocolo: 856118

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo caetaNo de odiVeLas
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP N° 014/2022 
A Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 
014/2022-SrP, tipo menor preço, registro de Preço para futura e Eventual 
contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (com-
bustíveis e lubrificantes), destinados a suprir as necessidades das Secretarias 
e fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de São caetano de odi-
velas-Pa. abertura: 05/10/2022, às 09:30hs.  a retirada dos editais e seus 
anexos encontram-se disponíveis na sala de licitações, sito na av. floriano 
Peixoto, nº 01 - Bairro centro - cEP: 68.775-000, São caetano de odivelas - 
Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, Mural de licitações/
TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.saocaeta-
nodeodivelas.pa.gov.br). informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com. 
Brenda da Silva Barbosa - Pregoeira.

Protocolo: 856129

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNiciPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 2/2022-01/PMsda

objeto: contratação de empresa especializada para construção de uma pon-
te de concreto armado, localizada na vicinal Pa Maria Mussal rio taurizim, 
conforme convênio nº 079/2021, firmado entre a secretaria de estado de 
transporte -SETraN e Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia-Pa. 
Vencedor(s): aNdradE ENGENHaria EirEli cNPJ nº 08.769.651/0001- 52 
valor total r$ 2.075.923,81(dois Milhões Setenta e cinco Mil Novecentos e 
Vinte e Três reais e oitenta e Um centavos).Elizane Soares da Silva Homolo-
gador. São domingos do araguaia - Pa, 15 de fevereiro de 2022.

Município de São Domingos do Araguaia-Pará
Prefeitura Municipal

eXtrato de coNtrato
Extrato de Contrato 20220046 Tomada de Preço nº 2/2022-01-PMSDA, 
objeto: contratação de empresa especializada para construção de uma pon-
te de concreto armado, localizada na vicinal Pa Maria Mussal rio taurizim, 
conforme convênio nº 079/2021, firmado entre a secretaria de estado de 
transporte -SETraN e Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia-Pa, 
cNPJ 83.211.391/0001-10, contratada: ): aNdradE ENGENHaria EirEli 
cNPJ nº 08.769.651/0001- 52 valor total r$ 2.075.923,81(dois Milhões Se-
tenta e cinco Mil Novecentos e Vinte e Três reais e oitenta e Um centavos), 
vigência 17/02/2022 a 16/08/2022.

Joaquim Cezário Pereira Junior
Presidente

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 2/2022-002/PMsda

Contratação de empresa especializada para construção de duas pontes 
de concreto armado sobre o rio taurizin, sendo uma no Pa São Benedito, e 
uma no Pa cacau, ambas localizadas na zona rural do município atendendo 
convênio nº 079/2021, firmado entre a secretaria de estado de transporte 
- SETraN e Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia-Pa. Vence-
dor(s):aNdradE ENGENHaria EirEli cNPJ nº 08.769.651/0001-52 valor to-
tal r$ 2.706.532,26(dois Milhões, Setecentos e Seis Mil, Quinhentos e Trinta 
e dois reais e Vinte e Seis centavos) Elizane Soares da Silva Homologador. 
São domingos do araguaia - Pa, 16 de fevereiro de 2022.

eLiZaNe soares da siLVa
ordenadora de despesa

Município de São Domingos do Araguaia-Pará

PreFeitUra MUNiciPaL
eXtrato de coNtrato

Extrato de Contrato 20220047 Tomada de Preço nº 2/2022-02-PMSDA, 
objeto: contratação de empresa especializada para construção de duas 
pontes de concreto armado sobre o rio taurizin, sendo uma no Pa São Be-
nedito, e uma no Pa cacau, ambas localizadas na zona rural do município 
atendendo convênio nº 079/2021, firmado entre a secretaria de estado de 
transporte - SETraN e Prefeitura Municipal de São domingos do araguaia-Pa, 
cNPJ 83.211.391/0001-10, contratada: ): aNdradE ENGENHaria EirEli cNPJ 
nº 08.769.651/0001- 52 valor total r$ 2.706.532,26(dois Milhões, Setecen-
tos e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e dois reais e Vinte e Seis centavos), vigência 
18/02/2022 a 19/08/2022. Joaquim Cezário Pereira Junior-Presidente.

Protocolo: 856128

MUNicÍPio de sÃo doMiNGos do araGUaia-ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL

aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-30/PMsda

O Município de São Domingos do Araguaia - PA, através da Prefeitura 
Municipal, através do seu Gestor (a) Municipal, no uso das prerrogativas 
que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento ás disposições contidas no 
art. 49 da lei federal nº 8.666-93, decide rEVoGar o PrESENTE ProcE-
diMENTo liciTaTÓrio, PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-30/PMSda, pela 
seguinte motivação: coNSidEraNdo que a revogação da licitação baseia-se 
na necessidade de correções  técnicas aos itens e valor cotado a ser contra-
tado, de forma a se ter um melhor detalhamento das quantidades a serem 
licitadas e o valor correto da licitação, pois, coNSidEraNdo a relevância das 
justificativas apontadas, notadamente no que diz respeito da necessidade de 
alterações, rEVoGa-SE, pois, o PrEGÃo ElETrÔNico: 9/2022-30/PMSda, 
determinando-se a abertura, pela comissão Permanente de licitação, de novo 
procedimento licitatório com o mesmo objeto e sob a disciplina do regula-
mento interno de licitações e contratos deste Município em detrimento da 
aplicação da lei 8.666/1993. retornem-se os autos á comissão Permanente 
de Licitação para fins de publicação do presente Ato. Após, arquivem-se.

São domingos do araguaia - Pa, 19 de setembro de 2022
Elizane Soares da Silva-Gestora Municipal

Protocolo: 856119

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de coNtrato

Pregão Presencial SRP Nº. 9/2022-027 - Prazo de Vigência: 20.09.2022 
a 31.12.2022.
oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual aquisição de mate-
riais esportivos. dotação orçamentaria: 2.041. Prefeitura Mul de São Geraldo 
do araguaia, cNPJ: 10.249.241/0001-22, contratadas: c do MoNT fiGUEi-
rEdo lTda, cNPJ: 39.807.874/0001-90, cT N. 20220345, valor: 10.350,00; 
V G dE SoUSa fErrEira lTda - ME, cNPJ: 23.912.114/0001-03, cT N. 
20220346, valor: 14.887,00 e SPorT MaNia coM., locaÇÕES E SErViÇoS 
EirEli, cNPJ: 13.721.423/0001-42, cT N. 20220347, valor: 9.095,00. São 
Geraldo do araguaia - Pa, 20 de setembro de 2022, Ordenador (a) de des-
pesas, Jefferson Douglas Jesus Oliveira.

Protocolo: 856130

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
O Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, Exmo. Sr. Dirceu Bian-
cardi, com base nas Leis nº. 8.666/93, e legislações correlatas, após 
constatar a regularidade dos atos procedimentais, homologou a adjudica-
ção referente a ToMada dE PrEÇoS Nº. 001/2022, do tipo MENor PrE-
Ço, tendo como favorecidas a empresa: XiNGU arQUiTETUra lTda, cNPJ 
nº. 10.658.379/0001-85, com valor total de r$ 1.298.199,78 (um milhão 
e duzentos e noventa e oito mil e cento e noventa e nove reais e setenta e 
oito centavos), cujo objeto é contratação de empresa para Pavimentação em 
Bloquete na Travessa abel figueiredo, município de Senador José Porfírio, em 
atendimento ao contrato de repasse nº. 924052/2021, Ministério do desen-
volvimento regional/caixa Econômica federal.
O Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, Exmo. Sr. Dirceu Bian-
cardi, com base nas Leis nº. 8.666/93, e legislações correlatas, após 
constatar a regularidade dos atos procedimentais, homologou a adjudicação 
referente a ToMada dE PrEÇoS Nº. 002/2022, do tipo MENor PrEÇo, tendo 
como favorecidas a empresa: rEal car locaÇÕES E SErViÇoS lTda, cNPJ 
nº. 12.442.821/0001-67, com valor total de r$ 1.786.375,02 (um milhão e 
setecentos e oitenta e seis mil e trezentos e setenta e cinco reais e dois cen-
tavos), cujo objeto é contratação de empresa para construção de Pavimenta-
ção em Blokret Sextavado, com meio fio, Linha d’água e calçamento no Bairro 
centro, no Município de Senador José Porfírio, Estado do Pará, em atendimen-
to ao convênio nº. 172/2022 da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas. Senador José Porfírio/Pa, 19 de agosto de 2022.
O Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, Exmo. Sr. Dirceu Bian-
cardi, com base nas Leis nº. 8.666/93, e legislações correlatas, após 
constatar a regularidade dos atos procedimentais, homologou a adjudicação 
referente a ToMada dE PrEÇoS Nº. 003/2022, do tipo MENor PrEÇo, ten-
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do como favorecidas a empresa: d & N ENGENHaria lTda-EPP, cNPJ nº. 
15.151.287/0001-28, com valor total de r$ 1.080.149,32 (um milhão e oi-
tenta mil e cento e quarenta e nove e trinta e dois centavos), cujo objeto é 
contratação de empresa para construção da câmara Municipal, no Municí-
pio de Senador José Porfírio, neste Estado, em atendimento ao convênio nº. 
150/2022 da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públi-
cas Tipo: Menor Preço, em regime de empreitada por preço global (material e 
mão de obra). Senador José Porfírio/Pa, 19 de agosto de 2022.
O Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, Exmo. Sr. Dirceu Bian-
cardi, com base nas Leis nº. 8.666/93, e legislações correlatas, após 
constatar a regularidade dos atos procedimentais, homologou a adjudicação 
referente a ToMada dE PrEÇoS Nº. 003/2022, do tipo MENor PrEÇo, ten-
do como favorecidas a empresa: d & N ENGENHaria lTda-EPP, cNPJ nº. 
15.151.287/0001-28, com valor total de r$ 1.080.149,32 (um milhão e oi-
tenta mil e cento e quarenta e nove e trinta e dois centavos), cujo objeto é 
contratação de empresa para construção da câmara Municipal, no Municí-
pio de Senador José Porfírio, neste Estado, em atendimento ao convênio nº. 
150/2022 da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públi-
cas Tipo: Menor Preço, em regime de empreitada por preço global (material e 
mão de obra). Senador José Porfírio/Pa, 19 de agosto de 2022.
O Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, Exmo. Sr. Dirceu Bian-
cardi, com base nas Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, e legislações cor-
relatas, após constatar a regularidade dos atos procedimentais, homologou 
a adjudicação referente ao PrEGÃo ElETroNico N°. 010/2022, do tipo ME-
Nor PrEÇo Por iTEM, tendo como favorecidas as empresas: r. r. aGro 
lTda, cNPJ nº. 39.824.389/0001-25, com valor total de r$ 392.171,50 (tre-
zentos e noventa e dois mil e cento e setenta e um reais e cinquenta centa-
vos)., cujo objeto é aquisição de insumos e serviços para fomento às ações 
de assistência técnica aos agricultores aderidos ao programa Territórios Sus-
tentáveis, no município de Senador José Porfírio em atendimento ao convênio 
nº. 03/2022-SEdaP (conforme Termo de referência)

Senador José Porfírio/Pa, 26 de agosto de 2022.
dirceu Biancardi-Prefeito Municipal

Protocolo: 856131

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

MUNiciPio de terra saNta
PreGÃo PreseNciaL Para reGistro de PreÇo 0002/2022 

oBJeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra oU EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo, MaTErial ElÉTrico, MaTErial HidráU-
lico, fErraMENTaS, MaTErial dE PiNTUraS, MaTEriaiS dE ProTEÇÃo 
E SEGUraNÇa EM GEral E MaTErial Para rEMENdo dE PNEUS E cÂMa-
raS, dESTiNadoS À PMTS, fME E fMMa.aBErTUra No dia 04/10/2022 aS 
09:00 HS. QUalQUEr ESclarEciMENTo SoBrE o EdiTal SErá fEiTo PElo 
e-mail: licitacaopmts@outlook.com ou pelo fone: (93) 3538-1149.

odair Jose Farias aLBUQUerQUe
PrEfEiTo MUiNciPal

Protocolo: 856133

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Pelo presente termo, a Comissão de Licitação do Município de ULIA-
NÓPoLis, através da PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNoPoLis torna 
público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de 
que trata o processo licitatório coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 001/2022-fMMa 
que teve como objetivo a seleção da melhor proposta para coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa ESPEcialiZada Para rEViTaliZaÇÃo do BoSQUE UNilSoN QUi-
NaiP No MUNiciPio dE UliaNÓPoliS-Pa, foi em toda sua tramitação aten-
dida a legislação pertinente. desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, Ho-
MoloGo o processo licitatório coNcorrÊNcia PÚBlica Nº 001/2022-fMMa 
e adJUdico à proponente BraSforT EMPrEENdiMENToS E coNSTrUÇÕES 
EirEli, cNPJ 17.881.358/0001-73, com o valor total de r$ 3.203.552,14 
(TrES MilHoES, dUZENToS E TrES Mil, QUiNHENToS E ciNQUETa E doiS 
rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS), vencedora desse certame nos termos da ata 
de Sessão de Julgamento, o seu objeto. Publique-se.

keLLY cristiNa destro-PrEfEiTa MUNiciPal
Protocolo: 856135

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico 033/2022 - srP

O município de Viseu torna pública a Homologação do Pregão Eletrô-
nico 033/2022-SRP - Sistema de Registro de Preço que visa à futura e 
eventual contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Eletro-
doméstico e Eletroeletrônico em Geral, objetivando atender as necessidades 

dos Órgãos, departamentos e Setores vinculados as Secretarias e fundos 
que compõem a esfera administrativa Municipal do Município de Viseu/Pa. 
declarando Vencedores às empresas: J. M. a. MacHado coMErcio dE ElE-
TrodoMESTico EirEli, cNPJ: 01.521.198/0001-11. Valor r$ 751.438,00. E 
T MarQUES EirEli, cNPJ: 08.691.632/0001-50. Valor r$ 455.508,96. MEio 
a MEio ViSEU lTda, cNPJ: 26.862.636/0001-36. Valor r$ 1.617.349,00. 
Go VENdaS ElETroNicaS lTda, cNPJ: 36.521.392/0001-81. Valor r$ 
62.993,24. Sendo Valor global estimado de r$ 5.405.757,77. assinatura: 20 
de setembro de 2022. Sobre a Égide do decreto 10.024/2019.

edilton tavares Mendes
Secretaria Municipal de administração

cNPJ 04.873.618/0001-17

aViso de reaBertUra
a Prefeitura Municipal de Viseu torna público a reabertura da tomada 
de Preços 016/2022, para o dia 28/09/2022, às 15:00 h na sala de reunião 
para a abertura dos invólucros.
a Prefeitura Municipal de Viseu torna público a reabertura da Tomada de Pre-
ços 017/2022, para o dia 29/09/2022, às 08:00 h na sala de reunião para a 
abertura dos invólucros.
a Prefeitura Municipal de Viseu torna público a reabertura da Tomada de Pre-
ços 018/2022, para o dia 29/09/2022, às 15:00 h na sala de reunião para a 
abertura dos invólucros.

isaias JosÉ siLVa oLiVeira Neto-Prefeito
cNPJ 04.873.618/0001-17

Protocolo: 856136
.

.

eMPresariaL
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico N° 003/2022

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos- S.A.A.E, torna público que o Pregão 
Eletrônico n° 003/2022, objetivando contratação de empresa para aquisição 
de produto quimico para taratamento de água, para atender as necessidades 
do Serviço autônomo de água e Esgotos- SaaE/SiP, foi declarado fracaSSa-
do, em razão que nenhuma empresa atender a todas as exigências edilícias.

itaMara Pereira aMiNtas
PrEGoEira

Protocolo: 855790

cÂMara MUNiciPaL de tracUateUa
terMo de aNULaÇÃo de decreto LeGisLatiVo 

decreto LeGisLatiVo Nº 252/2022 de 27 de maio de 2022. Ementa: anula 
o decreto legislativo nº 163/2014 Que aprovou as contas do Exercício de 
2010 de responsabilidade do Ex-Prefeito, Nelson Pinheiro da Silva em razão 
dos Vícios de legalidade. a Mesa diretora da câmara Municipal de Tracua-
teua/Pa, representada neste ato por seu Presidente, Vereador francisco Ema-
noel Paiva de Sousa, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, em especial o regimento interno e a lei orgânica da 
câmara Municipal de Tracuateua, bem como nos princípios basilares do direito 
administrativo e na lei federal nº 9.784/99 e lei Estadual nº 8972/2020
coNsideraNdo que o Processo de administrativo, como qualquer outro ato 
administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação 
por conveniência e oportunidade de acordo com o princípio da autotutela ad-
ministrativa;
coNsideraNdo que a administração Pública tem o poder-dever, com ou 
sem provocação, de anular seus atos administrativos quando revestidos de 
ilegalidade, sem que isso se constitua em ato de ilegalidade ou de abuso de 
poder, conforme lição assentada pelo Supremo Tribunal federal, no enunciado 
das Súmulas 346 e 473;
coNsideraNdo a existência do processo judicial (mandado de Segurança) 
tombado sob o nº 080200502.2022.8.14.0009, em trâmite na 1ª Vara cível e 
Empresarial da comarca de Bragança, Estado do Pará, no qual houve o defe-
rimento da Tutela de Urgência pleiteada, suspendendo os efeitos do decreto 
legislativo nº 252/2022 de 27 de maio de 2022 (doE Nº 34.988 no dia 31 de 
maio de 2022) até ulterior deliberação;
coNsideraNdo que foi interposto agravo de instrumento, tombado sob o 
nº 0810061-51.2022.8.14.0000, de relatoria do Excelentíssimo desembarga-
dor roberto Gonçalves de Moura, em face da decisão interlocutória proferida 
nos autos pelo Juízo da 1ª Vara cível e Empresarial da comarca de Bragança;
coNsideraNdo que na decisão proferida pelo desembargador relator, o 
magistrado indeferiu o pleito de concessão do efeito suspensivo à decisão 
de 1º grau em razão de não ter sido oportunizado o prazo para manifestação 
do contraditório e da ampla defesa por parte do interessado, todavia, enten-
deu que não deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, uma 
vez que  Supremo Tribunal federal, em seu tema 839 de repercussão geral, 
assentou que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa im-
peditiva bastante para inibir a administração Pública de revisar determinado 
ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei no 
9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstra-
da, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido 
processo legal, a má-fé do beneficiário;
coNsideraNdo que a administração deve zelar pela legalidade de seus 
atos e condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a 
Administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anu-
lá-los por si própria;
coNsideraNdo que a presente anulação visa garantir efetivamente os 
princípios da legalidade, da igualdade, moralidade, da supremacia do interes-
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se público e do contraditório e ampla defesa, de forma que o interesse coletivo 
seja preservado em todos os atos adotados pela administração ou por seus 
representantes;
resoLVe
aNULar o decreto LeGisLatiVo Nº 252/2022 de 27 de maio de 2022, 
que dispõe da seguinte forma: “anula o decreto legislativo nº 163/2014 que 
aprovou as contas do exercício de 2010 de responsabilidade do ex-prefeito, 
Nelson Pinheiro da Silva em razão dos vícios de legalidade”, retornando o pro-
cesso administrativo para a fase inicial e consequente notificação do Ex-Ges-
tor interessado para a apresentação de manifestação. Encaminhe o presente 
Termo de anulação Secretaria legislativa desta casa de leis para anexar ao 
processo, bem como tomar as providências legais cabíveis. Tracuateua/Pa, 16 
de setembro de 2022. registre-se, publique-se, cumpra-se. Ver. Francisco 
Emanoel Paiva de Sousa - Presidente da Câmara Municipal de Tracua-
teua/Pa/Ver. Raian Vieira Moura - 1º Secretário/Ver. Ennis Reis de 
Sousa - 2º Secretário.

Protocolo: 856018

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa,  a licença Prévia (lP), a  
licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para 
as Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. PROJETO: 
id.440026646 - raMal da roSilda, 2. ProJETo: id.440026663 - raMal 
QUEBra TErÇado, 3. ProJETo: id.440026665 - raMal da SErraria, ra-
Mal da SoUNa, 4. ProJETo: id.440026666 - raMal PaTaUaZal, 5. Pro-
JETo: id.440026667 - raMal do cUMiNaN, 6. ProJETo: id.440026679 
- raMal do cUrUPira, raMal do PadEiro, raMal fiM do Pico, 7. Pro-
JETo: id.440024238 - raMaiS do alfaiaTE, caSTaNHalZiNHo E Paco-
Val, 8. ProJETo: id.440024239 - raMal do EScoNdido, 9. ProJETo: id. 
440024252 - raMaiS do PorÃo E MaÇaraNdUBa, localizadas na área rural 
do Município de alenquer, no Estado do Pará.

Protocolo: 856015

Pedido de LiceNÇa de oPeraÇÃo
a eMPresa Paco MiNeraÇÃo e serViÇos eireLi 

cNPJ: 05.150.719/0001-22, 
Localizada na Rod. PA 275, km 55, Zona rural, em Parauapebas/Pa, torna pú-
blico que requereu junto à SEMaS/Pa-Secretária de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade do Pará a licença de operação para a atividade pesquisa 
mineral com lavra experimental de minério de manganês na área do processo 
aNM 850.719/2018 com processo SEMaS/Pa 2020/38195.

Protocolo: 856017

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a 
licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para 
as Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. RAMAL DO 
caMPo GraNdE, raMal do Polidorio (id. 440021278); 2. raMal SaNTa 
lUZia, raMal do Barro VElHo (id. 440021321); 3. raMal SaNTo aNTo-
Nio, raMal Vai coM dEUS, raMal MaraJá (id. 440021332_a); 4. raMal 
da SaPUcaia (id. 440021435); 5. raMal iGaraPÉ do MiGUEl, raMal da 
BarraGEM, raMal SaNTa clara (id. 440021436); 6. raMal do aNBro-
Zio (id. 440021438_a), localizadas na área rural do Município de alenquer, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 856014

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa,  a licença Prévia (lP), 
a  licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) 
para as Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. PRO-
JETo: id.440043193 - coMUNidadE 3 BocaS; 2. ProJETo: id.440043158 
- coMUNidadE3 BocaS; 3. ProJETo: id.440029309 - raMal fÉ EM dEUS; 
4. ProJETo: id.440029292 - JUrUTi SEM NoME No raMal; 5. ProJETo: 
id.440043608 - coMUNidadE ESPEraNÇa; 6. ProJETo: id. 440043211 - 
coMUNidadE JUrUTi aÇU; 7. ProJETo: id.440043207 - coMUNidadE dE 
aÇaÍ; 8. ProJETo: id.440043204 - coMUNidadE MocaMBo; 9. ProJETo: 
id.440046955 coMUNidadE Vila SEriNGal; 10.  ProJETo: id.440043159 
- coMUNidadE Vila VicENTE; 11. ProJETo: id.440043205 - coMUNidadE 
fiM do MUNdo; 12. ProJETo: id.440029321 - raMal do ciPÓ; 13.  Pro-
JETo: id. 440043200 - coMUNidadE SÃo JorGE, localizadas na área rural 
do Município de Juruti, no Estado do Pará.

Protocolo: 856011

cÂMara MUNiciPaL de ViseU
eXtrato de disPeNsa e coNtrato 

A Câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu presidente, torna pú-
blico o Extrato de dispensa de licitação nº 006/2022, que tem como objeto 
a contratação de Empresa para Locação de Veículos de Médio Porte, a fim de 
atender as necessidades da câmara Municipal de Viseu/Pa, em atendimento 
ao art. 24, inciso V, da lei federal n.º 8.666/93. declaração de dispensa em 
16/09/2022. Ratificação em 16/09/2022. Contratada: Real Construtora de 
Edifícios Eireli, cNPJ: 21.899.713/0001-09. contrato: nº 2022091901-cMV. 
Valor: r$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Vigência: 19/09 a 31/12/2022. 
Avelino Aventina Siqueira - Presidente da Câmara.

Protocolo: 856021

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a 
licença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para 
as Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. COMUNI-
dadE caSTaNHEira (id.440040211); 2. raMal da SEMEc (id.440040221); 
3. raMal do Macaco, raMal ValE VErdE, raMal 5 aMiGoS, raMal da 
faVEira (id.440040187); 4. ilHa BEla ViSTa do aMor (id.440040188); 
5. raMal iGaraPÉ VErMElHo (id.440040195); 6. iGaraPÉ VErMElHo 
(id.440040196); 7. raMal do TEiXEira, Vila PoraQUE PoNTE, Vila 
alTo SEco (id.440040197); 8. coMUNidadE XaViEr, coMUNidadE 
SaNTa TErEZiNHa (id.440040199); 9. MJc13_8Tr20 - adiÇÃo dE faSE 
(id.440040232); 10. ProJETo: id440040230 - VEM da Vila SEMPrE alE-
GrE E BEla ViSTa; 11. ProJETo: id. 440040220 - faZENda SaNTa cEcÍlia, 
raMal do PicÃo; 12. ProJETo: id. 440040214 - coMUNidadE MoNTE Si-
Nai, Vila GoiaNa, coMUNidadE PaU roSa; 13. ProJETo: id. 440040213 
- Vila SEMPrE alEGrE, localizadas na área rural do Município de Mojuí dos 
campos, no Estado do Pará.

Protocolo: 856009

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a  li-
cença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para as 
Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. COMUNIDADE 
KaraNaTiNGa/coMUNidadE araca PrETo/Vila Sao JoSE (id. 440029269); 
2. Sao BENEdiTo (id.440029271); 3. coMUNidadE PorTUGal/coMUNida-
dE cacHoEira/Vila SaNTo aNToNio (id.440029290); 4. Vila NoVa, coMU-
NidadE SÃo lUiZ, coMUNidadE SoUSa E Vila SÃo JoSE (id.440029274); 
5. coMUNidadE arEial (id.440029254); 6. Vila ParaNá (id. 440043168); 
7. coMUNidadE JaraZal (id.440043195); 8. coMUNidadE BoM QUE dÓi 
(id.440043157); 9. coMUNidadE laGUiNHo (id.440043180); 10. coMUNi-
dadE NoVo HoriZoNTE (id.440043192); 11. coMUNidadE fErrUGEM (id. 
440043202); 12. coMUNidadES SalMora, BaSE daS caNoaS E arEial iii 
(id. 440043620); 13. coMUNidadE SaNTa lUZia (id. 440043176), localizadas 
na área rural do Município de Juruti, no Estado do Pará.

Protocolo: 856010

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa,  a licença Prévia (lP), a  li-
cença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para as 
Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. PROJETO: ID. 
440027286 - PraiNHa SEM NoME No raMal; 2.ProJETo: id. 440027288 - 
PraiNHa SEM NoME No raMal; 3. ProJETo: id. 440027289 - PraiNHa SEM 
NoME No raMal; 4. ProJETo: id. 440027292 - raMal MaTUrUPi; 5. Pro-
JETo: id. 440027293 - Vila PirairÍ; 6. ProJETo: id. 440039651 - raMal 
PoÇo aZUl; 7. ProJETo: id. 440027266 - raMal da Boa ViSTa, localizadas 
na área rural do Município de Prainha, no Estado do Pará.

Protocolo: 856007

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a li-
cença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para as 
Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. OBIDOS SEM 
NoME No raMal (id. 440027936); 2. ciNEaUá (id. 440028627); 3. ESTra-
da do BEla ViSTa (id. 440044553); 4. raMal PEdra BraNca E raMal daS 
VaraS (id. 440044563); 5. raMal SaNTa Maria (id. 440044564); 6. ÍGa-
raPE SaPUcaia (id. 440046365); 7. raMal da SolidÃo (id. 440046385); 
8. coMUNidadE PaTaUa do SaPUcaia (id. 440046388), localizadas na área 
rural do Município de Óbidos, no Estado do Pará.

Protocolo: 856004

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a licença 
de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para as redes 
de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. RAMAL AÇAIZAL - P2 
(id. 440019417_B); 2. raMal aÇaiZal - P3 (id.440019449_B); 3. raMal do 
carraPaTo (id.440027346); 4. raMal do riacHo docE, BoM SoSSEGo 
(id.440027347); 5. EST. Vl ViSTa alEGrE do cUPiM (id.440027488), localiza-
das na área rural do Município de Prainha, no Estado do Pará.

Protocolo: 856005

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, 
as licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - rdr - do campo, 08, 68617-000, Vila Barraca da 
farinha, cachoeira do Piriá / Jesse dos Santos Silva / antônio Jose dos reis 
costa/ altemar Pinto / reginaldo oliveira da Silva (id. 430038920) localizada 
no Município de cachoeira do Piriá, no Estado do Pará.

Protocolo: 856001
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eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa, a licença Prévia (lP), a li-
cença de instalação (li), e a autorização de Supressão Vegetal (aSV) para as 
Redes de Distribuição Rural - RDR, tensão nominal 34,5 kV: 1. OBIDOS SEM 
NoME No raMal (id. 440027936); 2. ciNEaUá (id. 440028627); 3. ESTra-
da do BEla ViSTa (id. 440044553); 4. raMal PEdra BraNca E raMal daS 
VaraS (id. 440044563); 5. raMal SaNTa Maria (id. 440044564); 6. ÍGa-
raPE SaPUcaia (id. 440046365); 7. raMal da SolidÃo (id. 440046385); 
8. coMUNidadE PaTaUa do SaPUcaia (id. 440046388), localizadas na área 
rural do Município de Óbidos, no Estado do Pará.

Protocolo: 856002

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr - Vila Betel / raimundo Militão Siqueira Galvão (id. 
430039714), localizada no Município de Tomé açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 855997

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, 
as licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribui-
ção de Energia Elétrica - rdr - arraia, S/N, 68680-000, Zona rural, Tome 
açu/ raimundo Elielso lopes da Silva / raimundo Nonato dos Santos (id. 
430039756), localizada no Município de Tomé açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 855998

aMaZoN iNd. e coM. iMP. e eXP. Ltda-Me 
cNPJ Nº 03.588.317/0001-89 

ramal da Boa Vista, s/n°, Km 06, apeú, castanhal-Pa. Torna público que 
recebeu da SEMaS a l. o.  n° 11765/19 válida até 10/07/20. ativ: Prod. de 
carvão Vegetal.

Protocolo: 855995

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica - rdr - Vila Socorro, S/N, 68680-000, comunidade casta-
nhalzinho, Tome açu / almir Silva Trindade Junior (id. 430039617), localizada 
no Município de Tomé açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 855993

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as li-
cenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição de 
Energia Elétrica - rdr- Bom Jesus, S / N, 68680-000, Vila Bom Jesus, Tomé 
açu / domingos Xavier ferreira (id. 430039652), localizada no Município de 
Tomé açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 855994

coNcessÃo de LiceNÇa oPeraÇÃo
Nsa da coNceiÇÃo, ProdUÇÃo, serViÇos 

e coMÉrcio de ÁGUa MiNeraL eireLi 
cNPJ: 11.128.845/0001-83 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma / Santa izabel do Pará, a renovação de licença de operação (l.o), para 
a atividade de EXPloTaÇÃo E ENVaSE dE áGUa MiNEral, com o endere-
ço TV. SaNTa caTariNa, N° 1168, distrito americano, através do processo 
n°088/2022 e foi lhe concedida a l.o N°072/2022.

Protocolo: 855985

FaZeNda caMPos BeLos  
eUNice da siLVa riBeiro oLiVeira 

cPF: 302.331.602-30 
localizado a colônia Tailândia, Gleba 107, lotes 2 e 3, rodovia Pa 151, torna 
público que está requerendo à SEMMa - Goianésia do Pará, a lar - licença de 
atividade rural para criação de Bovinos.

Protocolo: 855988

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, as 
licenças ambientais necessárias para a implantação da rede de distribuição 
de Energia Elétrica- rdr- Nova fe, S/N, 68680-000, Zona rural, Tome açu / 
Jailson reinaldo dos Santos (id. 430040007), localizada no Município de Tomé 
açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 855991

NacioNaL GÁs BUtaNo distriBUidora Ltda.
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, Proc. 2018/60600 a lo 13045/2021, 
validade 04/11/2026 atividade de Transporte de Substâncias e Produtos Peri-
gosos - GlP, Santarém-Pa, rua 24 de outubro, 3477, Sl 1, Salé, cEP 68040-
385, cNPJ 06.980.064/0166-90.

Protocolo: 855981

coNcessÃo de LiceNÇa oPeraÇÃo
coMeta soPro iNdÚstria e coMÉrcio 

de eMBaLaGeNs PLasticas eireLi 
cNPJ: 26.564.410/0001-59 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma / Santa izabel do Pará, a licença de operação (l.o), para a atividade de 
faBricaÇÃo dE ProdUToS dE BorracHa E dE MaTErial PlaSTico, com 
o endereço TV. SaNTa caTariNa, N° 1168, distrito americano, através do 
processo n° 087/2022 e foi lhe concedida a l.o N°70/2022.

Protocolo: 855982

YaMada coMercio de GraMas eireLi 
Torna público que requereu da SEMMa a licença de atividade rural sob pro-
tocolo Nº123/2022 p/agricultura da Grameira Yamada, mun. São francisco 
do Pará/Pa.

Protocolo: 855978

NacioNaL GÁs BUtaNo distriBUidora Ltda.
Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, Proc. 2020/19431 a lo 13216/2022, 
validade 20/02/2025 atividade de comércio atacadista e armazenamento de 
GlP, Santarém-Pa, rua 24 de outubro, 3477, Sl 1, Salé, cEP 68040-385, 
cNPJ 06.980.064/0166-90.

Protocolo: 855979

a empresa J.& M. serVicos e coMercio Ltda 
inscrita no cNPJ: 26.734.678/0001-91 
e Inscrição Estadual Nº 15.546.778-6 

Torna público que recebeu a licença de operação 13694/2022 junto a SE-
MaS/Pa, através do processo nº 2022/0000023512, para a atividade de Pos-
to revendedor, Posto flutuante, Posto de abastecimento, Posto Varejista de 
Querosene e Gasolina de aviação, a ser desenvolvido pela empresa, instalada 
no município de MaraBá/Pa.

Protocolo: 855971

a empresa s.M. de castro ePP 
Estabelecido à rua Sete de Setembro - cais, S/N centro - igarapé Miri - Pará. 
cEP: 68430-000, inscrita no cNPJ: 10.299.247/0001-04, torna públi-
co que solicitou junto a Secretaria Estadual Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, a renovação da licença de operação n° 10520/2017, processo n° 
2022/0000009082 para a atividade de Posto revendedor - Posto flutuante.

Protocolo: 855974

crB terraPLeNaGeM
cNPJ n° 20.357.483/0001-93 

Torna público que recebeu a licENÇa aMBiENTal dE oPEraÇÃo (lo) na 
Secretaria Municipal de Meio ambiente de Vigia de Nazaré, sob n° 038/2022, 
para exercer atividade de extração mineral de areia.

Protocolo: 855975

aGrorUraL, coM. rePres. e serV. eireLi 
cNPJ: 33.508.309/0001-46

Torna público que recebeu da SEMaS, a lo-lic. de operação nº 13638/2022 
(ativ.: com. de Substâncias e Produtos Perigosos).

Protocolo: 855969

FaZeNda Por do soL, ProPriedade de 
BrUsQUi aGroPecUÁria Ltda, cNPJ nº 20.977.267/0001-40 

e aGroPecUaria Por do soL Ltda, cNPJ nº 21.728.301/0001-06, 
localizada município de SÃo fÉliX do XiNGU / Pará, vem por meio deste 
veículo de comunicação tornar pública o pedido de licENÇa dE aTiVida-
dE rUral - lar para atividade de Bovinocultura, através do protocolo nº 
2022/0000019461, juntamente à Secretaria Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade (SEMaS) do estado do Pará.

Protocolo: 855965

a associaÇÃo iNtercoMUNitÁria de 
Moradores e traBaLHadores da coM. sÃo LUis, 

de cPNJ N° 10.375.245/0001-57 
Torna Público que recebeu da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS/Pa, a autorização de Exploração florestal - aUTEf N° 
274192/2022, vinculada a licença de atividade rural - lar n° 13724/2021.

Protocolo: 855960
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