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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 26 de seteMBro de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/463508,
d E c r E T a:
art. 1° ficam convocados, pelo período de 2 (dois) anos, os Bombeiros 
Militares da reserva remunerada a seguir nominados, de acordo com o 
artigo 78, §2º da lei complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021:
caP QoaBM BM rr Mário aUGUSTo da SilVa doNZa
caP QoaBM BM rr roNaldo fEio da coSTa
SUB TEN BM rr adiEr NaSciMENTo diaS
SUB TEN BM rr EdMilSoN SoarES liMa
SUB TEN BM rr EMErSoN BicHara dE SoUZa
SUB TEN BM rr GElSoN MariNHo dE SoUZa SaNToS
SUB TEN BM rr JocEl da SilVa SENa
SUB TEN BM rr JoSÉ ValdEMar PaUliNo SaNTaNa
SUB TEN BM rr lUciNildo cHaGaS fiGUEirEdo SaNToS
SUB TEN BM rr MaNoEl do carMo fUrTado da coSTa
SUB TEN BM rr JoSÉ rodriGUES foNSEca
SUB TEN BM rr MarcoS cÉZar cHErMoNT dE MElo
SUB TEN BM rr MaUricio aNTÔNio caBral MoNTEiro
SUB TEN BM rr MaUro WilToN MacHado PacÍfico
SUB TEN BM rr riNaldo GoMES da SilVa
SUB TEN BM rr PaUlo SErGio PalMEira da coSTa
SUB TEN BM rr SidNEY liMa doS SaNToS
SUB TEN BM rr UriEl liMa dE aZEVEdo
SUB TEN BM rr ValTEr SaNToS dE MoUra
SUB TEN BM rr roGErio fErNaNdES dE alMEida
SUB TEN BM rr MaNoEl SaNTaNa BarBoSa doS SaNToS filHo
SUB TEN BM rr rEGiNaldo dE frEiTaS aMÉrico
SUB TEN BM rr alUiZio liMa doS SaNToS
SUB TEN BM rr aNTÔNio SEVEriNo da SilVa carValHo
SUB TEN BM rr coNSTaNTiNo da coSTa PaES JÚNior
SUB TEN BM rr EdMilSoN alEiXo da SilVa
SUB TEN BM rr HUGo arMaNdo liSBoa MoUra
SUB TEN BM rr JoSÉ carloS loPES da SilVa
SUB TEN BM rr JoSÉ EdVa rodriGUES doS SaNToS
SUB TEN BM rr JoSÉ GUilHErME daS NEVES BarroS
SUB TEN BM rr MalToNi HiVaNS MarQUES dE SoUZa
SUB TEN BM rr MaX GUilHErME doS SaNToS MiraNda
SUB TEN BM rr NiValdo SoUZa MiraNda
SUB TEN BM rr roZENildo da coSTa PaNToJa
SUB TEN BM rr rUBErVal GoUVEa caScaES
SUB TEN BM rr clEiNaldo doS SaNToS PiQUET
SUB TEN BM rr HildEBraNdo PErEira dE aBrEU
SUB TEN BM Mário criSTiNo TaPaJÓS BarroZo
SUB TEN BM WalMir rodriGUES dE alMEida
1° SGT BM rr aNTÔNio carloS MorEira TraVaSSoS
1° SGT BM rr JoSiNaldo caSTro do NaSciMENTo
1° SGT BM rr carloS alBErTo PiNHo doS SaNToS
2° SGT BM rr SÉrGio PaNToJa da SilVa
2° SGT BM rr lUiS EdUardo SoUZa MarTiNS
2° SGT BM rr JoÃo dE dEUS doS SaNToS rEiS
3° SGT BM rr GilBErTo dE MoraES PaNToJa
cB BM rr aNTÔNio do liVraMENTo SaNToS MiGUEl rEiS
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 26 dE SETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira, Presidente da Junta co-
mercial do Estado do Pará - JUcEPa, a se ausentar de suas funções no 
período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2022, em gozo de férias 
regulamentares, referentes ao período aquisitivo de 2021/2022.
Palácio do GoVErNo, 26 dE SETEMBro dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

errata
No art. 1º, do decreto datado de 2 de junho de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado nº. 34.996, de 6 de junho de 2022, página 7, coluna 1.
Onde se lê: “(...) carGo: TÉcNico dE ProcUradoria – coNTaBilidadE(...).”
Leia-se: “(...) carGo: TÉcNico dE ProcUradoria – ciÊNciaS coNTáBEiS (...).”

Protocolo: 858042

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 1.362/2022-crG, de 23 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/1136457,
rESolVE:
i – conceder ao servidor BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa, id. funcional 
n°. 3212181/1, ocupante do cargo de Motorista, pertencente ao quadro de 
servidores efetivos desta casa civil da Governadoria do Estado, 60 (ses-
senta) dias de licença Prêmio, no período de 12/12/2022 a 10/01/2023, 
correspondente ao período aquisitivo de 06/03/1996 a 05/03/1999.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 1.363/2022-crG, de 23 de setembro de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccG, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/1203586,
rESolVE:
i – conceder ao servidor Mario cHaVES da TriNdadE, id. funcional n°. 
36293/2, ocupante do cargo de Braçal, pertencente ao quadro de servido-
res efetivos desta casa civil da Governadoria do Estado, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 10/11/2022 a 08/01/2023, correspon-
dente ao período aquisitivo de 30/06/1999 a 29/06/2002.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 23 de Setembro de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 857810

PORTARIA Nº 1.165/2022-CCG, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1226785, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/rurópolis/Santarém, 
no dia 22 de setembro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
concedendo para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1.166/2022-ccG, de 26 de seteMBro de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1230442, 
r E S o l V E:
autorizar alEXaNdrE alMEida MadUro, Secretário regional de Governo 
do Baixo amazonas, a viajar nos trechos Santarém/Prainha/Santarém, no 
dia 23 de setembro de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, conce-
dendo para tanto ½ (meia) diária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 26 dE SETEMBro dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 858043

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamen-
to no art. 2º do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com 
fulcro no art. 24, ii da lei 8.666/93 e, o exposto no Parecer Jurídico Nº 
093/2022 – aJUr/cMG-Pa, de 22 de setembro de 2022.
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N° da cotação Eletrônica: 002/2022 - cMG;
N° do Processo - PaE: 2022/711562 - cMG;
Partes: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado e a empresa V. B. 
araÚJo MoNTEiro coMÉrcio -ME inscrita no cNPJ: 17.431.302/0001-17.
Objeto: Aquisição de Morsas de Bancada com as características, especifi-
cações e condições contidas no anexo i do edital.
Valor total: r$ 1.540,00 (hum mil, quinhentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  atividade   8315 – apoio logístico para atuação Governamental

  Natureza da despesa   44.90.52.38 – Equipamentos e Material Permanente / Máquinas,
  Ferramentas e Utensílios de Oficina

  funcional Programática   04.122.1297.8315
  fonte do recurso   0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)

Belém-Pa, 26 de setembro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 857952

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
considerando o Parecer Jurídico Nº 093/2022 – aJUr/cMG-Pa, de 22 de se-
tembro de 2022, constante no Processo administrativo PaE: 2022/711562 
- CMG, reconheço e ratifico o Termo de Dispensa de Licitação referente a 
cotação Eletrônica nº 002/2022 – cMG Pa, com fundamento no art. 2º do 
decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com fulcro no art. 24, 
ii da lei 8.666/93, para aquisição de Morsa de Bancada.
Belém-Pa, 26 de setembro de 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 857957

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata
Na publicação do DOE 35.126, de 23 de setembro de 2022, refe-
rente a PORTARIA N°274/2022-GAB/SEAC de 22 de setembro de 
2022, Processo 2022/1206221
ONDE SE LÊ:
adMiSSÃo dE SErVidor
Leia-se:
diária

Protocolo: 857817

coNtrato
.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 35/2022-SEAC
PROCESSO Nº: 2022/317907
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de limpeza, higiene e conservação, com fornecimento de materiais, insu-
mos e equipamentos adequados para execução nas instalações das Usinas 
da Paz da Terra firme, Guamá e Jurunas, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações e estimativas de quantidades contidos no 
anexo i (Termo de referência).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 24, Xiii da lei 8.666/93.
daTa da aSSiNaTUra: 26/09/2022.
ViGÊNcia: 26/09/2022 a 25/09/2023.
Valor GloBal: r$ 4.436.238,96 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e 
seis mil e duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 760101; função: 08; Subfunção: 422; Progra-
ma: 1500; Projeto atividade: 8818; Natureza da despesa: 339037; fon-
te de recurso: 0101006360; ação: 278361 (implementação à Usina da 
Paz – Guamá); Plano interno: 105USG8818c (implantação da USiPaZ do 
Guamá); ação: 278363 (implementação à Usina da Paz – Terra firme); 
Plano interno: 105UST8818c (implantação da USiPaZ da Terra firme); 
ação: 278362 (implementação à Usina da Paz - Jurunas); Plano interno: 
105USJ8818c (implantação da USiPaZ do Jurunas).
coNTraTaNTE: SEcrETaria ESTraTÉGica dE arTicUlaÇÃo da cida-
daNia, cNPJ: 37.205.760/0001-45.
coNTraTado: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará (faBrica ESPEraN-
Ça), cNPJ:  07.553.026/0001-06.
ordENador
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado

Protocolo: 858028

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

cotaÇÃo eLetrÔNica Nº. 011/2022 – seac
Processo Nº 2022/931344
ato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Para fins de cumprimento do Decreto do Governo do Estado do Pará nº 
2.168, de 10 de março de 2010, o qual instituiu o Sistema de cotação 
Eletrônica, ao que preceitua o art. 4º, Viii da resolução nº 001, de 16 
de março de 2010 e de acordo com a designação através da Portaria 
026/2021-GaB/SEac, de 26 de outubro de 2020, adJUdico e HoMoloGo 

a contratação da empresa MaiS GaS iNdUSTria dE GaSES lTda, inscrita 
no cNPJ sob o nº 25.089.951/0001-00, no valor de r$ 10.017,00 (dez 
mil e dezessete reais), manutenção e recarga de extintores de incêndio 
por demanda, conforme as especificações deste Termo de Referência, para 
atender as necessidades das Usinas da Paz da região metropolitana de 
Belém, pelo período de 12 (doze) meses.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM
diretor/Homologador

Protocolo: 857714
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 009/2022 – SEAC
Processo Nº 2022/1036966
ato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Para fins de cumprimento do Decreto do Governo do Estado do Pará nº 
2.168, de 10 de março de 2010, o qual instituiu o Sistema de cotação 
Eletrônica, ao que preceitua o art. 4º, Viii da resolução nº 001, de 16 
de março de 2010 e de acordo com a designação através da Portaria 
026/2021-GaB/SEac, de 26 de outubro de 2020, adJUdico e HoMolo-
Go a contratação da empresa Nc coMErcio dE GaS E BEBidaS lTda, 
inscrita no cNPJ sob o nº 28.628.545/0001-66, no valor de r$ 15.600,00 
(quinze mil e seiscentos reais), para contratação de empresa especializada 
em fornecimento, sob demanda, de Gás liquefeito de Petróleo - GlP (gás 
de cozinha), acondicionado botijão 13 kg, visando atender as necessidades 
desta Secretaria e das Usinas da Paz da região Metropolitana – Bengui, 
cabanagem, Guamá, Ícui, Jurunas, Nova União e Terra firme, bem como 
as Usinas de canãa dos carajás/Pa e Parauapebas/Pa.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM
diretor/Homologador

Protocolo: 857962

diÁria
.

Portaria 160/2022-GaB/seac
Belém Pa 06 de junho 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 043/2022 - daf/SEac;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, referente a Portaria 149/2022, a comple-
mentação de 3,0 (três) diárias no período de 06/06/2022 a 08/06/2022 
ao município de canaã dos carajás, no Estado do Pará, com objetivo “de 
garantir condições plenas de funcionamento a partir de sua inauguração”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5920408-3 iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM 219.328.752-04

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 06 de junho de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 857809
Portaria 276/2022-GAB/SEAC
Belém PA, 26 de setembro de 2022
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o MEMo. n°095/2022 GaB/SEac e Processo nº 2022/1241941
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo, 1,5 (uma e meia) diárias, no período de 
27/09/2022 a 28/09/2022, ao município de Parauapebas e canaã dos ca-
rajás, cujo objetivo será a “Tratativas e formalização do Termo de coopera-
ção com a empresa Vale para formação de uma orquestra com os usuários 
da Usipaz de canaã dos carajás”.

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5945654-2 JÚlio alEJaNdro QUEZada JElVEZ 296.326.840-87

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 26 de setembro de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado

Protocolo: 857979
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/1172872
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% 
(vinte e cinco) no valor do contrato nº 012/2022, com base nas prerroga-
tivas pré-estabelecidas no contrato original e na lei n° 8.666/1993, art. 
65, inciso ii, alínea “d”.
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coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: diSTriBUidora BorGES aliMENToS lTda, cNPJ/Mf nº. 
42.292.712/0001-71
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.422.1500.8815– (Polo de inclusão/ ParaPaZ)
Elemento de despesa: 3390 – 30.07 (Material de consumo – Gêneros alimentícios)
fonte de recursos: 0101 - (recursos do Tesouro)
ação: 227161
Pi: 22dEMP00496 – 21dEf215201
Valor aditado: r$ 499.774,50
Valor Mensal: r$ 55.530,50
fUNdaMENTaÇÂo lEGal: lei n° 8.666/1993, art. 65, inciso ii, alínea “d”.
daTa da aSSiNaTUra: 22/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros - Presi-
dente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 857620

diÁria
.

PORTARIA Nº 253 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 06 (seis) diárias e ½ 
(meia) em favor dos servidores listados abaixo que participaram do even-
to Execução orçamentária, financeiro e contábil de forma integrada na 
administração Pública a ser realizado no município de São Paulo/SP, no 
período de 03 a 09 de outubro de 2022.

serVidor MatrÍcULa
ana carolina do rosario Vieira 5941222/5

anna Gabrielle Mota Pimentel de carvalho 5946735/1
Nicolle alves Monteiro 5960329/1

Suammy larissa costa fernandes 5963315/1

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

Protocolo: 857801
PORTARIA Nº 252 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
 o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 (uma) diária 
e ½ (meia) ao servidor aroldo MENESES dE SoUZa, MaTrÍcUla N° 
5523320/4, inscrito sob o cPf N° 302.574.412-04 para realização de trata-
tivas com a gestão local para implantação do polo de inclusão no município 
de igarapé-Miri/Pa, no período de 26 a 27 de setembro de 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 857707

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 924/2022-DAF/SEPLAD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1230443,
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora laUriNda da coNcEiÇÃo riBEiro cardoSo, 
id. funcional nº 26310/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços Ge-
rais, lo tada na diretoria de Planejamento Estratégico, 60 (sessenta) dias 
de licença Prêmio, no período de 03 de outubro a 01 de dezembro de 
2022, referente ao triênio 01.01.2004 a 31.12.2006.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 857615

PORTARIA Nº 922/2022-DAF/SEPLAD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1181845;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor JoÃo da MaTa PErEira MUNiZ, identidade fun-
cional nº 1015/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, lo-
tado na coordenadoria do Patrimônio imobiliário, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, no período de 31 de outubro de 2022 a 29 de novembro de 
2022, referente ao triênio de 17/08/2003 a 16/08/2006 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
SETEMBro dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 857609
PORTARIA Nº 921/2022-DAF/SEPLAD, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.
 a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1093535;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa, identidade fun-
cional nº 3255565/1, ocupante do cargo de Técnico a, lotado na coorde-
nadoria do Patrimônio imobiliário, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 21 de novembro de 2022 a 20 de novembro de 2022, referente 
ao triênio de 13/06/1997 a 12/06/2000 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 23 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 857603

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 09/2017
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – 
SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede nesta cidade 
de Belém, Estado do Pará, Travessa do chaco, nº 2350 - Marco - cEP: 
66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-01 e a SEcrE-
Taria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS - SEJUdH, órgão da 
administração direta do Estado com sede à rua 28 de setembro, nº 339, 
comércio, cEP 66010-100, cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no 
cNPJ/Mf 05.054.895/0001-60
objeto: o presente Termo aditivo ao referido Termo de cooperação 
Técnica, ficará vigente pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar do dia 
25/09/2022 a 25/09/2023.
data de assinatura: 22/09/2022
ordenador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração – SEPlad

Protocolo: 857746

aPostiLaMeNto
.

3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COMODATO Nº 01/2019
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo - SE-
Plad, com sede na Trav. do chaco, nº 2350, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 35.747.782/0001-01, neste ato representada pela diretora de ad-
ministração e finanças, Sra. ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo, brasileira, 
portadora da cédula de identidade nº 5243707 SSPPa e inscrita no cPf/
Mf nº 851.259.112-91, brasileira, residente e domiciliada em ananindeua, 
RESOLVE APOSTILAR o Termo de Comodato nº 01/2019-SEAD/DAF, fir-
mado com a araPar EMPrEENdiMENToS E ParTiciPaÇÕES lTda, cNPJ/
Mf nº 16.692.397/0001-60, com sede na avenida Brigadeiro faria lima, 
nº 227, 20º andar, conjuntos 203 e 204, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, 
conforme cláusulas e condições abaixo:
cLÁUsULa PriMeira – oBJeto do aPostiLaMeNto
1.1. o presente Termo apostilamento tem por objeto o reajuste dos valores 
do TErMo dE coModaTo nº 01/2019, cláusula quinta, parágrafo segundo 
referente ao período de 16/07/2021 a 15/07/2022.
cLÁUsULa seGUNda – do reaJUste
2.1. o valor mensal reajustado é de r$ 98.209,15 (Noventa e oito mil, 
duzentos e nove reais e quinze centavos).
2.2. Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 
16 de julho de 2022.
cLÁUsULa terceira – da FUNcioNaL ProGraMÁtica
3.1 - os recursos orçamentários necessários para atender as despesas decor-
rentes da ESTaÇÃo cidadaNia no imóvel objeto do presente Termo, cons-
tam do orçamento aprovado da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo 
E ADMINISTRAÇÃO, para o exercício de 2022, como a seguir especificado:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania – SEPlad
fonte: 0101000000 – Tesouro Estadual
Uo: 17101
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Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania – SEfa fonte: 0101000000 – Tesouro Estadual
Natureza de despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Uo: 66201
Programa de Trabalho: 06.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania – dETraN
fonte: 0261008747 – recursos Próprios de Parceiros
Natureza de despesa: 33.90.39 - outros Serviços de Terceiros – PJ
Valor Mensal reajustado: r$ 98.209,15
Valor anual reajustado: r$ 1.178.509,80
cLÁUsULa QUarta – da ViGÊNcia
4.1 - o presente Termo de apostilamento terá vigência com início em 16 de 
julho de 2022 e término em 15 de julho de 2023.
cLÁUsULa QUiNta – PUBLicaÇÃo
5.1 - incumbirá à comodatária providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa seXta – da FUNdaMeNtaÇÃo LeGaL
6.1 - o presente termo apostilamento tem amparo legal no artigo 65, pa-
rágrafo 8º da lei nº 8.666/93.
cLÁUsULa sÉtiMa – ratiFicaÇÃo
7.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas do 
Termo de Comodato inicial, firmado entre as partes.
data da assinatura Eletrônica: 23/09/2022
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 857830

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO) - C-208

editaL Nº 146/seaP/sePLad, de 26 de seteMBro de 2022
editaL de reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 

da 3ª etaPa – eXaMe MÉdico - sUB JUdice
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo Pe-
NiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos do Processo n° 0802935-88.2022.8.14.0051, tornam 
pública a reintegração e convocação para realização da 3ª Etapa – Exame 
Médico de candidato sub judice do concurso c-208.
1. da reiNteGraÇÃo do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 Em cumprimento à decisão proferida nos autos descritos acima, fica 
reintegrado de forma sub judice o candidato abaixo especificado:

CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – BAIXO AMAZONAS
Inscrição Nome

84409 doMiNGoS dE alMEida aGUiar

2. do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocado Para a 
3ª ETAPA: EXAME MÉDICO
2.1 fica convocado para a realização da 3ª Etapa: Exame Médico o candi-
dato, na condição sub judice, abaixo especificado na seguinte ordem: local, 
cidade, endereço, número de inscrição, nome, data, horário.

cLÍNica MedseG (saNtarÉM/Pa)
AV. RUI BARBOSA, 765 - BAIRRO: CENTRO. CEP: 68005-080

Inscrição Nome data HorÁrio
84409 doMiNGoS dE alMEida aGUiar 07/10/2022 09:00

2.2 o candidato deve seguir todas as orientações informadas no Edital n.º 
01 SEaP/SEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no Edital 
n.º 28 SEaP/SEPlad, de 07 de fevereiro de 2022 (convocação para a 3ª 
Etapa: Exame Médico).
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
ceL QoPM Marco aNtoNio sirotHeaU correa rodriGUes
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO) - C-208

EDITAL Nº 147/SEAP/SEPLAD, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
editaL de reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo 

da 3ª etaPa – eXaMe MÉdico - sUB JUdice

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNi-
teNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condi-
ções estipuladas neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial proferida 
nos autos do Processo n° 0802920-78.2022.8.14.0000 tornam pública a rein-
tegração e convocação para a entrega dos exames antidrogas referentes à 3ª 
Etapa – Exame Médico da candidata sub judice do concurso c-208.

1. da reiNteGraÇÃo da caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 Em cumprimento à decisão proferida nos autos descritos acima, fica 
reintegrada de forma sub judice a candidata abaixo especificada:

CARGO 01: POLICIAL PENAL (FEMININO) - GUAJARÁ
Inscrição Nome

10102 NaYaNY filGUEiraS BEZErra da coSTa

2. da caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNVocada Para a 
3ª ETAPA: EXAME MÉDICO
2.1 fica convocada para a entrega dos exames antidrogas referentes à 3ª 
Etapa: Exame Médico a candidata, na condição sub judice, abaixo espe-
cificada na seguinte ordem: local, cidade, endereço, número de inscrição, 
nome, data, horário.

cLÍNica acceB (BeLÉM/Pa)
TRAVESSA DR. ENÉAS PINHEIRO, Nº 1706 - BAIRRO: MARCO. CEP: 66095-100

Inscrição Nome data HorÁrio
10102 NaYaNY filGUEiraS BEZErra da coSTa 07/10/2022 09:00

2.2 a candidata deve seguir todas as orientações informadas no Edital n.º 
01 SEaP/SEPlad de 29 de junho de 2021 (Edital de abertura) e no Edital 
n.º 28 SEaP/SEPlad, de 07 de fevereiro de 2022 (convocação para a 3ª 
Etapa: Exame Médico).
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
ceL QoPM Marco aNtoNio sirotHeaU correa rodriGUes
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 858041

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

CONTRATO: 008 /2022
Valor Estimado: r$ 10.611,00
oBJETo: assinatura jurídica aNUal ZÊNiTE fácil.
Processo n.º 2022/1075264
data de assinatura: 23.09.2022
Vigência: 23.09.2022 a 23.09.2023.
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: ZENiTE iNforMaÇÃo E coNSUlToria S/a
cNPJ: 86.781.069/0001-15
ENdErEÇo: av. Sete de Setembro N.º 4698 andar 3-,
Bairro: BaTEl, cEP 80.24-000, Belém/Pa.
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 857742

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 748 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e Serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contrato, 
nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/712522 (PaE), 
de 07/06/2022;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor alex Gleiton carneiro lopes, matrícula funcional 
nº 5929464/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, para atuar como 
Fiscal do Contrato Administrativo nº 025/2022, firmado com a empresa IT 
ProTEcT SErViÇoS dE coNSUlToria EM iNforMáTica – EirEli, cNPJ 
nº 23.378.923/0001-87, que tem como objeto aquisição de solução que 
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auxilie na prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, atra-
vés do gerenciamento de vulnerabilidades, baseada em risco, dos ativos 
de Tecnologia da informação, com análise contínua e adaptável de riscos 
e confiança, a fim de manter a confidencialidade, a disponibilidade e a 
integridade das informações, conforme condições, especificações e quanti-
dades constantes no Termo de referência.
ii – dESiGNar o servidor Edson lucas da Silva dias, matrícula funcional 
nº 5921164/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação, como Suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 857936
PORTARIA Nº 749 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1235651 (PaE), de 23/09/2022, que dispõe sobre designação de servidor.
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora aline Sótão campos, matrícula nº 5948793/1, 
ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na coordenadoria de 
Execução, para responder pela Gerência (daS.3), durante o impedimento 
do titular, no período de 15/09/2022 a 14/10/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 857938

errata
.

errata de Portaria
N° DA PORTARIA: 573/2022, de 26/07/2022.
Onde se lê: 01/08/2022.
Leia-se: 03/08/2022.
(Publicada com incorreção no DOE nº 35.058, de 27/07/2022).

Protocolo: 857726

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 004/2022
Termo de contrato que entre si celebram o instituto de Gestão Previdenci-
ária E de Proteção Social do Estado Pará – iGEPPS e associação dos Ser-
vidores Militares E Pensionistas do Pará – aSEMiPPa, para a consignação, 
em folha de pagamento, das parcelas relativas ao pagamento de contribui-
ções devidas pelo segurado às respectivas representações sindicais.
o iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária E dE ProTEÇÃo Social do 
ESTado Pará – iGEPPS, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, a 
av. alcindo cacela, nº 1962, inscrito no cNPJ sob o n.º 05.873.910/0001-
00, neste ato representado por seu Presidente, doutor ilToN GiUSSEP 
STiVal MENdES da rocHa loPES SilVa, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na OAB-PA nº 22.273 e CPF nº 674.085.272-68, no final assinado, 
doravante designada simplesmente iGEPPS, e a aSSociaÇÃo doS SErVi-
dorES MiliTarES E PENSioNiSTaS do Pará – aSEMiPPa, sediada na Tv 
Nove de Janeiro, nº 2110, Ed Waal Street, Sala 605, Bairro: São Bras, cEP: 
66.060-565, Belém – Pa, inscrito no cNPJ/Mf sob o n.º 23.080.597/0001-
27, neste ato representada pela sua diretora Presidente, GioVaNNi MES-
QUiTa PaNToJa, portador da carteira de identidade nº 12673 oaB/Pa e 
cPf 697.817.452-15, doravante designada simplesmente coNTraTaNTE, 
têm ajustado entre si o presente contrato, sob o amparo legal do art. 42, 
inciso Vii, da lei complementar Estadual nº 39/2002, regulamentado pelo 
decreto Estadual nº 2.161/2010, pelas cláusulas e as condições seguintes:
do oBJeto
cLÁUsULa PriMeira – o presente contrato tem por objeto estabelecer 
condições gerais e demais critérios a serem observados na consignação, 
em folha de pagamento, das parcelas relativas ao pagamento de contribui-
ções devidas pelo segurado às respectivas representações sindicais, cujo 
desconto será efetuado desde que haja prévia e expressa autorização do 
segurado, conforme critérios estabelecidos no presente termo.
dos coNceitos
cLÁUsULa seGUNda – Para fins deste Contrato, considera-se:
•– Consignatário:  ASSOCIAÇÃO  DOS  SERVIDORES  MILITARES  E
PENSioNiSTaS do Pará - aSEMiPPa, destinatário dos créditos resultantes 
das consignações de contribuições ou mensalidade;
•– Consignante: o IGEPPS, órgão responsável pelo Regime Próprio de Pre-
vidência Social do Estado, que procede ao desconto relativo à contribuição, 
mensalidade ou amortização de empréstimo devida pelo consignado, na folha 
de Pagamento dos Benefícios Previdenciários, em favor do consignatário;
•– Consignado: segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Es-
tado, que consentirem prévia e expressamente com a consignação reque-
rida pelo consignatário;
•– consignação facultativa: desconto incidente sobre o benefício previden-
ciário, mediante prévia autorização do segurado, por meio de contrato, 
acordo, convênio ou outra forma regular de ajuste com o consignatário;
•– consignação compulsória: desconto incidente sobre o benefício previ-
denciário, efetuado por força de lei ou mandado judicial.

da coNsiGNaÇÃo das coNtriBUiÇÕes siNdicais
cLÁUsULa terceira – a soma dos valores dos descontos relativos às 
consignações facultativas, já deduzidas às consignações compulsórias, não 
poderão ser superiores a 1/3 (um terço) do benefício, no caso de servidor 
público estadual.
Parágrafo Único – Não incidirão descontos de consignações facultativas 
sobre o 13º Salário.
cLÁUsULa QUarta – Nos casos em que a soma das consignações fa-
cultativas ultrapassar o limite estabelecido na cláusula Terceira, será sus-
penso o último desconto averbado, observada a ordem cronológica de 
averbação, e assim, sucessivamente, até o reenquadramento no limite de 
margem consignável, restabelecendo-se os descontos imediatamente após 
a liberação de margem, observando-se a mesma ordem de suspensão.
das resPoNsaBiLidades
cLÁUsULa QUiNta – o iGEPPS se responsabiliza por:
•– prestar ao CONTRATANTE, mediante solicitação escrita ou eletrônica, 
as informações necessárias para a consignação de contribuições sindicais/
associativas aos interessados abrangidos por este instrumento, inclusive: 
(i) o dia habitual de pagamento mensal de salários/vencimentos; (ii) data 
de fechamento da folha; (iii) data do próximo pagamento dos salários/ven-
cimentos; (iv) o valor da margem consignável; (v) as demais informações 
necessárias para o cálculo do saldo disponível para consignação;
•– reconhecer o código de autorização oferecido para o uso do sistema de 
controle de margem consignável, para todos os efeitos, como confirmação 
da averbação do desconto em folha de pagamento nos moldes da operação 
solicitada pelos aposentados/pensionistas/beneficiários;
•– efetuar os descontos em folha de pagamento das contribuições sin-
dicais/associativas autorizadas pelos aposentados/pensionistas/beneficiá-
rios, observados o limite máximo permitido pela legislação em vigor, re-
passando ao coNTraTaNTE, dentro do prazo estabelecido, o valor integral 
dos descontos vinculados às operações objeto deste contrato, mediante 
depósito na conta corrente nº 3848639, agência nº 0026, do BaNco do 
ESTado do Pará;
•– Transferir ao CONSIGNATÁRIO, na forma do item anterior, até o décimo 
quinto dia do mês subseqüente ao pagamento, os recursos recolhidos a 
título de consignação de contribuições associativas/sindicais dos aposenta-
dos/pensionistas/ beneficiários, observado o disposto na Cláusula
•– processar na folha de pagamento todas as consignações que forem 
protocoladas pelo coNTraTaNTE até o segundo dia útil do respectivo mês.
•– realizar o cadastro do CONTRATANTE e entregar senha de acesso ao 
sistema de controle de margem
cLÁUsULa seXta – o coNTraTaNTE se responsabiliza por:
•– informar ao IGEPPS, por escrito ou meio eletrônico, as autorizações 
de consignações de contribuições associativas/sindicais apresentadas pe-
los aposentados/ pensionistas/beneficiários diretamente ao CONTRATANTE 
para confirmação da reserva de margem consignável;
•– adotar, no que lhes competir, as providências necessárias para viabilizar 
a formalização das operações de consignação de contribuições associati-
vas/sindicais, ao amparo deste contrato, com os aposentados/pensionis-
tas/ beneficiários do IGEPPS;
•– disponibilizar aos aposentados/pensionistas/beneficiários do IGEPPS, 
informações relativas às respectivas operações por eles contratadas ao 
amparo deste contrato;
•– Enviar ao IGEPPS, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da 
solicitação escrita ou por meio eletrônico, nos casos submetidos a processo 
de apuração pelo iGEPPS, cópia simples ou digitalizada das autorizações de 
consignação de contribuições associativas/sindicais firmadas pelos aposen-
tados/pensionistas/beneficiários, sob pena de suspensão da consignação 
das parcelas respectivas à solicitação não.
•– manter sob sigilo a senha de acesso a sistema de consignação em folha 
e sobre todos dados inseridos no sistema, podendo, em caso de mau uso 
desta ferramenta, sofrer as sanções administrativas, cíveis e penais
do caNceLaMeNto das coNsiGNaÇÕes
cLÁUsULa sÉtiMa – as consignações objeto do presente contrato po-
dem ser canceladas:
•– por interesse do consignatário, através de requerimento expresso en-
caminhado ao iGEPPS;
•– a pedido do beneficiário-consignado, através de requerimento expresso 
ao iGEPPS, acompanhado de comprovação de requerimento endereçado 
ao consignatário;
•– por determinação judicial;
•– na constatação de irregularidade por parte do consignatário na implan-
tação da consignação, após procedimento administrativo para apuração dos
Parágrafo Primeiro – caberá ao iGEPPS promover o cancelamento das con-
signações.
Parágrafo Segundo – Na hipótese prevista no item iV, o iGEPPS procederá 
à compensação entre os valores ressarcidos ao beneficiário e os valores a 
serem repassados ao consignatário.
da coBertUra dos cUstos oPeracioNais
cLÁUsULa oitaVa – Para cobertura dos custos operacionais das consig-
nações, o consignatário pagará a quantia correspondente a 2% (dois por 
cento) sobre o valor a ser repassado à entidade, que será recolhido no ato 
do repasse à consignatária.
do VeNciMeNto eXtraordiNÁrio
cLÁUsULa NoNa – os contratantes poderão, mediante aviso escrito com 
antecedência de 30 (trinta) dias a outra parte, independentemente de in-
terpelação judicial ou extrajudicial, considerar rescindido antecipadamente 
o presente contrato:
•– se qualquer uma das partes deixar de cumprir qualquer obrigação con-
traída neste contrato;
•– nos demais casos previstos na legislação aplicável.
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Parágrafo Único – ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nesta cláu-
sula, fica automaticamente suspensa a consignação de quaisquer valores 
em folha de pagamento.
da deNÚNcia
cLÁUsULa dÉciMa - É facultado aos contratantes denunciar o presente 
contrato a qualquer tempo, mediante aviso escrito com antecedência de 
30 (trinta) dias, ficando imediatamente suspensas todas as consignações 
relativas ao consignatário.
da sUsPeNsÃo e do descredeNciaMeNto da coNsiGNatÁria
cLÁUsULa dÉciMa PriMeira – caso, por 03 (três) vezes, ainda que 
não consecutivas, o coNTraTaNTE deixe de prestar a informação disposta 
na cláUSUla SEXTa, item iV, ou preste informação considerada insubsis-
tente, o iGEPPS procederá a suspensão da senha de acesso ao sistema de 
margem consignável.
Parágrafo único: a suspensão de que trata o caput terá duração de 03 
(três) meses, período no qual o coNTraTaNTE continuará recebendo os 
repasses dos valores consignados, mas não poderá inserir novas autoriza-
ções em folha de pagamento.
cLÁUsULa dÉciMa seGUNda – caso o coNTraTaNTE, após ter cum-
prido a suspensão de que trata a cláUSUla dÉciMa PriMEira, dê causa 
a nova penalidade de suspensão, será imediatamente aplicada a pena de 
cancelamento da autorização de consignatária.
Parágrafo primeiro: o cancelamento implicará na cessação dos descon-
tos em folha de pagamento de todas as contribuições em favor do coN-
TraTaNTE, garantindo-se, apenas, os repasses dos valores já consignados.
Parágrafo segundo: após aplicada a pena de cancelamento da consignatária, 
novo credenciamento só poderá ser feito depois de decorrido 01 (um) ano.
deMais coNdiÇÕes
cLÁUsULa dÉciMa terceira – a constatação de consignação proces-
sada em desacordo com o disposto neste contrato, mediante fraude, si-
mulação, dolo, conluio ou culpa, que caracterize a utilização ilegal da folha 
de pagamento dos beneficiários do IGEPPS, ensejará a suspensão imediata 
da consignação e, se for o caso, a desativação imediata, temporária ou 
definitiva, da rubrica destinada ao consignatário envolvido, observado o 
procedimento administrativo para apuração dos fatos.
cLÁUsULa dÉciMa QUarta – o iGEPPS, neste ato, indica a servidora 
abaixo relacionada, para o fim de aferir o fiel cumprimento deste contrato: 
danilo aragão de aragão, matrícula funcional nº 5900901/4, coordenador 
de concessão de Benefícios, contato: telefone/fax (0xx91) 3282-3537 (ra-
mal 3535); e-mail: danilo.aragao@igeprev.pa.gov.br.
Parágrafo Único: Poderá o iGEPPS, mediante prévia comunicação escrita 
dirigida à outra parte, substituir a pessoa indicada na presente cláusula, 
passando tal substituição a surtir efeitos a partir do efetivo recebimento da 
referida correspondência.
cLÁUsULa dÉciMa QUiNta – Todos os avisos, comunicações ou noti-
ficações inerentes a este Contrato e trocados entre as partes deverão ser 
feitos por escrito, ainda que por meio eletrônico (e-mail).
cLÁUsULa dÉciMa seXta – Qualquer tolerância de uma das partes em 
relação à outra só importará modificação deste Contrato se expressamente 
formalizada.
cLÁUsULa dÉciMa sÉtiMa – Este contrato obriga o coNTraTaNTE, o 
iGEPPS e seus sucessores.
cLÁUsULa dÉciMa oitaVa – o presente instrumento é celebrado por 
prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
sendo que quaisquer das partes poderá rescindi-lo mediante prévio aviso, 
por escrito, na forma da cláusula décima.
cLÁUsULa dÉciMa NoNa – fica eleito o foro da cidade de Belém (Pa) 
para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumpri-
mento deste contrato, sempre que não puderem ser solucionadas admi-
nistrativamente pelos contratantes.
cLÁUsULa ViGÉsiMa – o presente contrato é celebrado em conformi-
dade com a legislação vigente que dispõe sobre a autorização para consig-
nação em folha de pagamento a favor de terceiros, declarando as partes, 
neste ato, terem pleno conhecimento das cláusulas e condições inseridas 
nas referidas normas.
E, estando assim justos e acordados, declaram-se cientes e esclarecidos 
quanto às cláusulas deste Contrato, firmando o presente em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os 
devidos e legais efeitos.
Belém (Pa), de  de 2022.

associaÇÃo dos serVidores MiLitares e 
PeNsioNistas do ParÁ – aseMiPPa

GioVaNNi MesQUita PaNtoJa
Presidente da aSEMiPPa

iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria e de Prote-
ÇÃo sociaL do estado ParÁ – iGePPs

iLtoN GiUsseP stiVaL MeNdes da rocHa LoPes siLVa
Presidente do iGEPPS

Protocolo: 857812

diÁria
.

PorTARIA Nº 745 DE 26 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 
2022/1137891 (PaE), de 05/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora lorena alice cezar da cruz oliveira, matrícula 
n° 5948960/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada na 
diretoria de Previdência, a viajar a cidade de Brasília/df, no período de 

03/10/2022 a 08/10/2022, a fim de participar do Curso de Auditoria da 
folha de Pagamento e despesas de Pessoal, promovido pela MMP cursos – 
capacitação e Treinamento.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PORTARIA Nº 746 DE 26 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 
2022/1137939 (PaE), de 05/09/2022, que trata sobre autorização de des-
locamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor rosiney Magno Pereira, matrícula n° 5951724/2, 
ocupante do cargo em comissão de Gerente, lotado na coordenadoria de 
concessão de Benefícios, a viajar a cidade de Brasília/df, no período de 
03/10/2022 a 08/10/2022, a fim do do Curso de Auditoria da Folha de 
Pagamento e despesas de Pessoal, promovido pela MMP cursos – capaci-
tação e Treinamento.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco 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, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 857734

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 744 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 249, de 11 de outubro de 2011, 
alterado pelo decreto nº 1.338, de 30 de julho de 2015, em observância 
ao art. 32 e 33 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e o § 4º do art. 
40 da constituição do Estado do Pará; e
coNSidEraNdo ainda o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
Especial de avaliação de desempenho – cESad/SEPlad, instituída pela 
PorTaria Nº 0150/2021 - GS/SEPlad, de 04 de outubro de 2021, 
publicada no doE nº 34.730 de 08/10/2021.
rESolVE:
i - HoMoloGar a avaliação Especial de desempenho do Estágio Proba-
tório da servidora abaixo relacionada, considerando-o apta para exercer o 
cargo efetivo com conceito obtido, de acordo com o seu respectivo proces-
so de avaliação.

Matrícula Nome Cargo Processo conceito

54191225/5 Íris alves Miranda Negrão Técnico de administra-
ção e finanças 2019/412920 Excelente

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 857712
PORTARIA Nº 747 DE 26 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 decreto nº 795, de 29/05/2020, publicado 
no doE nº 34.240, de 01/07/2020; e
coNSidEraNdo ainda, o teor do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/1197238 (PaE), de 16/09/2022, que solicita a cessão do servidor;
rESolVE:
i - cEdEr a servidora Maria Goreth Silva duarte, matrícula nº 54193915/1, 
ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, para o instituto 
de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – idE-
flor, sem ônus para este instituto, conforme art. 3º, § 2º, do decreto nº 
795, de 29/05/2020, pelo período de 01/10/2022 a 30/09/2024.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 857940
PORTARIA Nº 750 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
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coNSidEraNdo os termos do despacho da diretoria de administração e 
finanças, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, nos autos 
dos Processos administrativos Eletrônicos nº 2015/288047, de 03/07/2015 
e n° 2021/1221956, de 26/10/2021;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 584/2022, de 29 de julho de 2022, 
publicada no doE nº 35.063, de 01/08/2022, referente ao Processo 
administrativo Eletrônico nº 2015/288047, como fiscal do contrato 
Administrativo nº 018/2016, firmado com a empresa CLARO S/A, CNPJ nº 
40.432.544/0001-47, a servidora laís caroline de lima Silva, matrícula 
nº 5929030/3, ocupante da função de assistente administrativo, lotada 
no Núcleo de Planejamento, pela servidora Glenda fabíola Martins leão, 
matrícula nº 5939970/2, ocupante da função de Técnico de administração 
e finanças, lotada na coordenadoria de administração e Serviços.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 01/09/2022, podendo ser 
revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 26 de setembro de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 857956

.
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ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

ERRATA da PORTARIA Nº 199 de 08 de setembro de 2022, publi-
cada no DOE Nº 35.109 de 09 de setembro de 2022 – Comitê de 
Implantação de Gestão. Protocolo nº 850339
Onde se lê: ... Presidente: WilSoN lUiZ alVES fErrEira
Membros:
BrUNo SaBiNo dE oliVEira cEBolÃo
dEBora rocHa dE alMEida SoUZa
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
flaVio HElENo SolaNo rEiS
HElENicE do Socorro BarroS dE  PaiVa
HElVio MorEira arrUda
lUcilio oTaVio NErY da coSTa
rEiNaN claYToN BarBoSa aBrEU
SErGio caSTro GoMES...
Leia-se: ... Presidentes:  WilSoN lUiZ alVES fErrEira
BrUNo SaBiNo dE oliVEira cEBolÃo
lUcilio oTáVio NErY da coSTa
SÉrGio caSTro GoMES
Membros:
dÉBora rocHa dE alMEida SoUZa
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
flaVio HElENo SolaNo rEiS
HElENicE do Socorro BarroS dE PaiVa
HElVio MorEira arrUda
rEiNaN claYToN BarBoSa aBrEU...
WilSoN lUiZ alVES fErrEira
diretor Geral interino.

Protocolo: 857850

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº 006/2022– eGPa
Exercício: 2022
Classificação do objeto: Outros
objeto: rEcarGa dE EXTiNTorES dE iNcÊNdio coM forNEciMENTo dE 
MaTErial, TESTE HidroSTáTico E rEPoSiÇÃo dE PEÇaS
Valor: r$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais)
data da assinatura: 26/09/2022
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 26/09/2022 à 25/09/2023.
coTaÇÃo ElETrÔNica N° 001/2022–EGPa
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339039
contratado: J J coMErcio E SErVicoS dE EQUiPaMENToS dE SEGUraN-
ca lTda, PaSSaGEM SaNTo aMaro Nº 90a, Bairro MaracaNGalHa 
– BElÉM-Pa, cEP: 66.110-210, foNE: (91) 3257-1010, E-Mail: fiNaN-
cEiro@JJfirE.coM.Br.
cNPJ nº. 18.099.364/0001-36
ordenador: WilSoN lUiZ alVES fErrEira – diretor Geral/EGPa

Protocolo: 857805

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 002/2022 diVULGaÇÃo do resULtado da PrÉ-seLeÇÃo 
do editaL de Processo seLetiVo siMPLiFicado Nº 001/2022.
o diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, 
no uso de suas atribuições legais torna público o resultado do Processo de 
Pré-seleção para o Preenchimento das Vagas de Mestrado e doutorado, 

que será executado pelo Programa de Pós-graduação em administração 
da Universidade da amazônia (UNaMa), através de sua mantenedora o 
instituto campinense de Ensino Superior- lTda, mediante contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre esta EGPA e o Instituto 
campinense de Ensino Superior – lTda.
os candidatos que foram selecionados considerando a ordem de inscrição 
e a apresentação da documentação completa, como previsto no Edital nº 
001/2022, em seu item 4 que trata da pré-seleção.
o candidatos que desejarem interpor recurso deverão fazê-lo de acordo 
com os itens 8 e 9 do referido edital de pré-seleção.

1-caNdidatos PrÉ-seLecioNados ao Mestrado eM adMiNistraÇÃo Para os serVidores eFetiVos 
estadUais da secretaria de PLaNeJaMeNto - sePLad

Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato sitUaÇÃo
1 MS001 HEraldo MarQUES NoGUEira HaBiliTado
2 MS002 Marcia corrEia laGo MoUra HaBiliTado
3 MS004 BErNadETE dE JESUS BarroS alMEida HaBiliTado
4 MS005 ENEMar PiEdadE SaloMÃo HaBiliTado
5 MS006 PaUlo SÉrGio da SilVa araÚJo HaBiliTado
6 MS007 rENaTa dE oliVEira TaVarES HaBiliTado
7 MS008 lUciaNa QUEMEl PirES GESTEr dE SoUZa HaBiliTado
8 MS009 HElEN TaTiaNa SaldaNHa da SilVa riBEiro HaBiliTado
9 MS010 dÉBora dE aGUiar GoMES HaBiliTado
10 MS015 iriS alVES MiraNda NEGÃo HaBiliTado
11 MS016 PaUla fraSSiNETE GoNÇalVES caMPEllo HaBiliTado
12 MS017 aNToNio Maria dE liMa cordEiro HaBiliTado
13 MS018 carloS fErNaNdo SilVa dE SENa HaBiliTado
14 MS019 ValdENi da coNcEiÇÃo fariaS HaBiliTado
15 MS022 railSoN lEMoS MoTa HaBiliTado
16 MS025 flaVia fraNciNETE fErrEira MacHado NUNES HaBiliTado
17 MS026 aNdrÉ fErNaNdES dE PoNTES HaBiliTado
18 MS027 roSEaNE aNdradE da SilVa HaBiliTado
19 MS030 ZoroBaBEl riBEiro GUEdES HaBiliTado
20 MS033 MariSTEla alMEida dE SoUZa HaBiliTado

ToTal 20
2- caNdidatos PrÉ-seLecioNados ao Mestrado eM adMiNistraÇÃo Para os serVidores eFetiVos 

estadUais dos deMais ÓrGÃos do GoVerNo do estado do ParÁ
Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato sitUaÇÃo
1 MS023 alEX SaNToS da SilVa HaBiliTado
2 MS024 MiciclEia ciNHa doS PaSSoS GoNÇalVES HaBiliTado
3 MS028 JacQUEliNE aGNES da SilVEira SaNToS HaBiliTado
4 MS032 carloS aNdErSoN corrEa SilVa HaBiliTado
5 MS034 darlENE fErrEira dE MaToS coUTo HaBiliTado
6 MS046 aNa criSTiNa PiNHEiro da SilVa HaBiliTado
7 MS047 roGErio fErrEra loUrENÇo HaBiliTado
8 MS051 roSE aNNE caMPElo do NaSciMENTo HaBiliTado
9 MS055 ElaYNE criSTiNa araUJo roMario HaBiliTado
10 MS059 EdValdo loPES da SilVa HaBiliTado
11 MS062 THaiS BorGES dE oliVEira coHEN HaBiliTado
12 MS064 GaBriEl PEiXoTo dE oliVEira HaBiliTado
13 MS065 ESTEr MiriaN PiMENTEl dE oliVEira HaBiliTado
14 MS067 MaUricElia SilVa rodriGUES carValHo HaBiliTado

ToTal 14
3- caNdidatos PrÉ-seLecioNados ao doUtorado eM adMiNistraÇÃo Para os serVidores eFetiVos 

da escoLa de GoVerNaNÇa PÚBLica do estado do ParÁ - eGPa
Nº Nº de iNscriÇÃo NoMe do caNdidato sitUaÇÃo
1 dr001 flaVio HElENo SolaNo HaBiliTado

ToTal 1

Belém, 27 de setembro de 2022.
Wilson luiz alves ferreira - diretor Geral da Escola de Governança Pública 
do Estado do Pará – EGPa

Protocolo: 857699
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 2129 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
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r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, rosângela Socorro Peixoto Jucá, identi-
ficação Funcional nº 3233588/3, Técnico e Carlos José de Souza Monteiro, 
Identificação Funcional nº 3217884/1, Servente, ambos lotados na Célula 
de Gestão de apoio e logística – cGal/SEfa, para atuarem, respectiva-
mente como Fiscal Titular e Fiscal Substituto do Contrato firmado entre a 
SEcrETaria dE ESTado da faZENda - SEfa e a empresa T. B. fiGUEirE-
do NUNES SErViÇoS GEraiS - EPP, sob o cNPJ nº 10.450.194/0001-80, 
referente ao contrato administrativo nº 049/2017, tendo como objeto a 
prestação de serviços terceirizados de natureza continuada, por meio de 
postos de serviços de recepcionista, copeiro e Telefonista, tem por objeto 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 180 (cento e oitenta) 
dias, com início em 27 de Setembro de 2022 e término em 26 de Março 
de 2023, ou até que seja concluído o Processo licitatório 2021/196970, 
do Pregão Eletrônico nº 019/2021, com a assinatura de um novo contrato.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo
diretor de administração - SEfa/Pa, em exercício

Protocolo: 857967

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: SEGUNDO.
contrato: 050/2021/SEfa.
data da assinatura: 20/09/2022.
fundamentação legal: com fundamento no art. 57, ii e 40, Xi da lei no 
8.666/93, a Manifestação nº 378/2022/coNJUr/SEfa/Pa.
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a inclusão à cláusu-
la Anticorrupção, obrigatória nos contratos firmados com a administração 
pública.
contratada: claro S/a, inscrita no cNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47, 
localizada com sede na rua florida, nº 1970, Bairro cidade Monções, São 
Paulo, cEP: 04.565-001, estabelecida nesta cidade de Belém (Pa), na Tra-
vessa Quintino Bocaiúva, nº 1186 – Bairro de Nazaré, cEP nº 66.053-240.
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 857600
Termo Aditivo: DÉCIMA SEGUNDA.
contrato: 049/2017/SEfa.
data da assinatura: 22/09/2022.
fundamentação legal: com fundamento no art. 57, § 4º da lei no 
8.666/93, a Manifestação nº 377/2022/coNJUr/SEfa/Pa
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo 
por 180 (cento e oitenta) dias, obrigatória nos contratos firmados com a 
administração Pública.
contratada: T. B. fiGUEirEdo NUNES SErViÇoS GEraiS - EPP, inscrita 
no cNPJ sob o nº 10.450.194/0001-80, estabelecida na avenida Senador 
lemos, nº 2053, Sala 24, Bairro Telégrafo, cEP: 66.113-000.
ordenador responsável: rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior.

Protocolo: 857602

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 011/2022
Pae n° 2022/1063013
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ 
n.º 05.054.903/0001-79 e a aSSociaÇÃo BraSilEira dE dirEiTo TriBUTá-
rio-aBradT, pessoa jurídica inscrita no cNPJ sob o nº 02.137.618/0001-23.
do oBJETo: aquisição de 01 vaga para participação no “XXV congres-
so internacional de direito Tributário da aBradT”, promovido pela asso-
ciação Brasileira de direito Tributário, a ser realizado no período de 05 a 
07/10/2022, na cidade de Belo Horizonte/MG.
Valor GloBal: r$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no artigo 25, ii da lei 
federal nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Órgão: 17101-Secretaria de Estado da fazenda-SEfa
Unidade Gestora: 170106 - fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
funcional programática/atividade 170106.04.128.1508.8887
função: 04-administração
Sub-função: 128- formação de recursos Humanos
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8887 capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Valor total: 1650,00
fonte de recursos: 0176 - fundo de investimento Permanente da administração
Tributária do Estado do Pará
daTa: 26 de Setembro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 857935

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda resolve ratificar o Termo de Inexigibi-
lidade de licitação nº 011/2022 que tem como objeto a compra de vaga 
para a inscrição do servidor no “XXV congresso internacional de direito 
Tributário da aBradT”, através da aSSociaÇÃo BraSilEira dE dirEiTo 
TriBUTário.

Valor Global: r$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).
Belém (Pa), 22 de setembro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 857937

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

coordenador Fazendário da cerat redenção
o ilmo. Sr. Ângelo lima cunha, coordenador da cEraT rEdENÇÃo, desta 
Secretaria de Estado da fazenda. faZ SaBEr a todos quanto o presente 
Edital lerem ou dele por qualquer outro meio tomarem conhecimento, que 
foram lavrados Autos de Infração e Notificação Fiscal de Trânsito, decor-
rentes de Termos de apreensão e depósito, contra os sujeitos passivos 
abaixo relacionados:
aiNf/ Tad / i.E / cNPJ / cPf /  raZÃo Social
812018510002504-3/812021390001355-8/206.834.482 - 
34 JoÃo clEBEr dE SoUSa TorrES,
812022510001194-5/812022390000045-3/634.386.983 -2
3 MarcoS JUNior SoarES MacEdo,
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
deste edital, de acordo com o que estabelece a lei n.o 6.182, de 30 de de-
zembro de 1998, alterada pela lei no 7.078, de 28 de dezembro de 2007,o 
que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, localizada na 
Av. Marechal Rondon, 855, Bairro Núcleo Urbano – Redenção (PA), findo o 
qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
EVaNdro cESar Grillo MacHado
coordenador fazendário Substituto da cEraT redenção

Protocolo: 857687

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201001103 de 26/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006483/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: isaias oliveira Barbosa – cPf: 251.352.952-91
Marca: i/fiaT croNoS 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001105 de 26/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006675/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: alexandre chagas Gonçalves – cPf: 703.830.492-53
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2 EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201001107 de 26/09/2022 - 
Proc n.º 002022730006512/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: Jaime alberto fernandes Pires – cPf: 029.267.502-00
Marca: NiSSaN/KicKS SENSE cVT 1.6, ToTal flEX aT Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204005543, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006738/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: Neudo alves dos Santos – cPf: 783.549.602-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lT7/Pas/automovel/9BGJJ7520PB173716
Portaria n.º202204005545, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 122022730001202/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: aderson Jardeson de Barros Silva – cPf: 304.783.402-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fJ5101324
Portaria n.º202204005547, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006735/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: antônio de assis Nobre Mendonça – cPf: 180.583.292-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0MG135854
Portaria n.º202204005549, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006729/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: fagno Sousa de oliveira – cPf: 647.517.242-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BE0N2089051
Portaria n.º202204005551, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006732/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: Edgar farrapa coutinho – cPf: 414.762.472-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio firE WaY/Pas/automovel/9Bd17144lf5986397
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Portaria n.º202204005553, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006731/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: isaias de oliveira figueira – cPf: 514.450.772-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd119707E1111712
Portaria n.º202204005555, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006736/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: José omecias Silva dorzane – cPf: 232.816.772-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK TrEKK 1.6/Pas/automovel/9Bd373154d5015879
Portaria n.º202204005557, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006718/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: Gilvandra Maria ataide Pinto – cPf: 794.737.502-00
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS adVaNcE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15PB100319
Portaria n.º202204005559, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006737/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: altair de Mendonça Teixeira – cPf: 355.690.851-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr T a lTZ/Pas/automovel/9BGEN76H0PB174384
Portaria n.º202204005561, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006549/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ronaldo Jorge do carmo Santos – cPf: 094.969.472-04
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo Gol Tl MBV/Pas/automovel/9BWaB45U4JT062959
Portaria n.º202204005563, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006728/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: dinelson Paulo Pereira Santos – cPf: 330.367.212-15
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/loGaN ZEN10MT/Pas/automovel/93Y4SrT55PJ353128
Portaria n.º202204005565, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006649/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: Maria Benedita dos Santos Nunes – cPf: 723.588.072-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ0lP078653
Portaria n.º202204005567, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006726/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: flavio Teixeira da Silva – cPf: 659.922.882-87
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3281148
Portaria n.º202204005569, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006702/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Barroso Junior – cPf: 590.023.792-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019f2272480
Portaria n.º202204005571, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006717/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: anderson afonso andrade alves – cPf: 513.860.112-15
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE 1.6 ciTY/Pas/automovel/9BWdB45U0ET087246
Portaria n.º202204005573, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006671/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: Mille Souza de Moraes – cPf: 684.364.752-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0EB226532
Portaria n.º202204005575, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006730/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: alberto luis Gonçalves da costa – cPf: 697.747.652-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG252679
Portaria n.º202204005577, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006687/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: Juvenal do Espirito Santo e Sousa – cPf: 029.951.742-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019f2274055

Portaria n.º202204005579, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006693/SEFA
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Valdir Santos lameira – cPf: 461.119.132-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS JoY/Pas/automovel/9BGKl69U0lB160017
Portaria n.º202204005581, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006714/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: Wilson raimundo de oliveira – cPf: 159.167.402-63
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla Gli18 cVT/Pas/automovel/9BrBl3HE6J0132692
Portaria n.º202204005583, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006715/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: caroline Siqueira da Silva – cPf: 020.732.412-39
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS EXclUSi cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB123216
Portaria n.º202204005585, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006713/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: Natanael dos Santos Nobre – cPf: 923.891.122-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB75E0GB153178
Portaria n.º202204005587, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006704/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 daniele da Silva Moraes – cPf: 453.695.932-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.0/Pas/automovel/9Bd196271d2100257
Portaria n.º202204005589, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 2022730006677/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: Jobson Jose Miranda Galdinho – cPf: 581.389.512-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ3MP023493
PorTariaS dE rEVoGaÇÃo dE iSENÇÃo dE iPVa – caT
Portaria n.º202204005542, de 26/09/2022 - 
Proc n.º 0020227300066795/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 transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa qdx3a77
interessado: francisco rubival alves de Souza – cPf: 165.404.502-06
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U8KT046217

Protocolo: 857845

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

Concurso Público 2018
Edital de Convocação nº 192/2022
convocamos o candidato, abaixo relacionado, para comparecer ao BaNPa-
rá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para tratar 
de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
Polo iV

Nome colocação Agência Banpará (Local de Apresentação 
de Documentos)

EroNildo lEal 121° rua VE-3 - folha cSi-31 - Quadra 04 - lote 16 
- Nova Marabá – Marabá/Pa

obs.: o não comparecimento do candidato, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 27 de setembro de 2022.

Protocolo: 857819

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

LiceNÇa MaterNidade
.

PORTARIA Nº 1.191 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - DGTES/SESPA
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
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1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 15911;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora KaUaNE da SilVa ParENTE, id. funcional nº 
5942506/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lo tada no 11º cen-
tro regional de Saúde - Marabá, 180 (cento e oitenta) dias de licença à ma-
ternidade, no período de 31 de agosto de 2022 a 26 de fevereiro de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 31 de agosto de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 26/09/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 857670

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 264 de 26 de seteMBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão 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 Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 a cláusula Nona do contrato nº 073/2020(BElÉM rio SErGU-
raNÇa EirEli) e os autos do Processo n° 2022/1164816;
r E S o l V E: revogar a designação da servidora larisse Marionor Santana 
de oliveira Mendes (fiscal), Matrícula nº 5898235-1, cargo/função: 
Enfermeira/coordenadora da cEi, nomeada através da PorTaria Nº 84 
dE 08 de Setembro de 2020 e publicada no doE de 09/09/2020.
designar em substituição o servidor TaWaN TUPiNaMBá dUarTE, admi-
nistrador/DSG, matrícula nº 5940838/2, como fiscal Titular e a servidora 
KaroliNE do Socorro rocHa dE SoUZa - matricula nº 5959187/1 – 
Agente Administrativo, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
073/2020, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do prédio localizado na cidade Nova 6, WE 75, nº 
841 – ananindeua – Pará, bairro coqueiro/SESPa, adotando todos os pro-
cedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 857880
Portaria Nº 263 de 26 de seteMBro de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão 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 Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da 
lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 a cláusula décima do contrato nº 001/2018(E.B. cardoSo-Ei-
rEli) e os autos do Processo n° 2022/1164816;
r E S o l V E: revogar a designação da servidora larisse Marionor 
Santana de oliveira Mendes (fiscal), Matrícula nº 5898235-1, e Marcelino 
Guilherme Cordeiro Diniz, Matrícula nº 5082498-1, suplente de fiscal do 
contrato nº 001/2018 da PorTaria Nº 242 de 02/09/2021 publicado no 
doE de 08/09/2021.
designar em substituição o servidor TaWaN TUPiNaMBá dUarTE, admi-
nistrador/DSG, matrícula nº 5940838/2, como fiscal Titular e a servidora 
KaroliNE do Socorro rocHa dE SoUZa - matricula nº 5959187/1 – 
Agente Administrativo, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 
001/2018, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do prédio localizado na cidade Nova 6, WE 75, nº 
841 – ananindeua – Pará, bairro coqueiro/SESPa, adotando todos os pro-
cedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 857872

.

.

errata
.

Nota tÉcNica Nº 004/2022

assunto: atrasos do Ministério da Saúde referente aos medicamentos do Grupo 1a e 
oncológicos do cEaf à SESPa referente ao 3° trimestre / 2022 daTa: 12/09/2022

a presente Nota Técnica tem como objetivo a manifestação do departa-
mento Estadual de assistência farmacêutica acerca do atraso na entrega 
dos medicamentos do Grupo 1a do componente Especializado da assistên-
cia farmacêutica (cEaf), cuja aquisição é feita de forma centralizada pelo 
Ministério da Saúde conforme preconiza o art. 104 da Portaria de consoli-
dação nº 2, de 28 de setembro de 2017.
de acordo com o artigo supracitado, as Secretarias de Saúde dos Estados 
e do distrito federal devem encaminhar ao daf/ScTiE/MS a necessidade 
trimestral de cada medicamento de aquisição centralizada, conforme des-
crito abaixo.

- Período de envio das informações deve atender ao seguinte cronograma:

Trimestre Meses correspondentes Período de envio das informações ao MS
1º Janeiro/fevereiro/Março 20 a 30 de Novembro do ano anterior
2º abril/Maio/Junho 20 a 28 de fevereiro do ano corrente
3º Julho/agosto/Setembro 20 a 31 de Maio do ano corrente
4º outubro/Novembro/dezembro 20 a 31 de agosto do ano corrente

- a distribuição dos medicamentos deve seguir o período conforme croograma:

Trimestre Período de distribuição para as SES
1º 10 a 20 de dezembro do ano anterior
2º 10 a 20 de Março do ano corrente
3º 10 a 20 de Junho do ano corrente
4º 20 de Setembro do ano corrente

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

aNeXo i 

Medicamento
total solicita-
do sesPa para 
o 3º trimestre

total apro-
vado  pelo 

Ms para o 3º 
trimestre

total 
recebido Pendência

alfaepoetina 4.000 Ui (frasco ampola) 95.553 95.556 74.820 20.736

Baricitinibe 4 mg (comprimido) 630 690 240 450

cinacalcete 30 mg (comprimido) 55.164 55.170 45.990 9.180

deferasirox 125 mg (comprimido) 90 292 0 292

deferasirox 500 mg (comprimido) 17.721 6.328 2.492 3.836

fingolimode 0,5 mg (cápsula) 1.020 616 392 224

idursulfase 2 mg/ml (frasco) 201 201 71 130

insulina análoga de ação rápida 100 Ui/ml (Tubete) 869 875 10 865

lanreotida 120 mg (Seringa Preenchida) 40 41 29 12

octreotida lar 30 mg/ml (frasco ampola) 3 3 0 3

olanzapina 5 mg (comprimido) 46.173 38.190 30.150 8.040

riluzol 50 mg (comprimido) 2.000 2.000 0 2.000

rivastigmina 6 mg (cápsula) 360 360 0 360

Secuquinumabe 150 mg/ml (Seringa Preenchida) 303 213 105 108

Sildenafila 50 mg (Comprimido) 0 56 0 56

Sirolimo 1 mg (drágea) 6.210 0 0 0

Sirolimo 2 mg (drágea) 150 0 0 0

Tofacitinibe 5 mg (comprimido) 0 5.580 0 5.580

Toxina Botulínica 100 Ui (frasco ampola) 213 677 431 246

Toxina Botulínica 500 Ui (frasco ampola) 8 8 0 8

Upadacitinibe 15 mg (comprimido) 1.080 1.980 900 1.080

Protocolo: 857621
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coNVÊNio
.

5° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2017
PROCESSO: 2017/304548
daTa dE aSSiNaTUra: 23/09/2022
OBJETO: garantir o reequilíbrio econômico-financeiro, através do reajuste 
dos valores pactuados no convênio nº 02/2017, assim como a Prorrogação 
da Vigência do convênio nº 02/2017
ViGÊNcia: 26/09/2022 a 25/09/2023
JUSTificaTiVa: decorre da permissibilidade prevista na cláusula Segun-
da do convênio n° 14/2020, bem como no decreto Estadual nº 733, de 
13/05/2013, e lei federal nº 8.666, de 21/06/93.
DO VALOR: O recurso financeiro acrescido ao Convênio nº 02/2017, qual seja, 
r$ 1.435.979,88 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos 
e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), será repassado pela coN-
VENENTE a título de contrapartida, conforme previsto no Plano de Trabalho.
convenente: Prefeitura Municipal de Novo Progresso
concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa
ordenador: rômulo rodovalho Gomes – Secretário de Estado de Saúde 
Pública/SESPa

Protocolo: 857966

.

.

FÉrias
.

PORTARIA N° 1.189 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022/DGTES/SESPA 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe os 
arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
o processo 2022/1006407;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 22 (vinte e dois) dias de férias regulamentares, 
a servidora PaTrÍcia SaNToS MarTiNS, matricula nº 54190162/1, 
lotada na diretoria operacional, no período de 15.12.2022 a 05.03.2022, 
referente ao período aquisitivo de 20 de abril de 2021 a 19 de abril de 
2022, interrompidas através da PorTaria Nº 979/10.08.2022, publicada 
no doE nº 35.075/11.08.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 23.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 857596
PORTARIA N° 1.192 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022/DGTES/SESPA.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao servidor desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula Servidor Período Aquisitivo Período de Gozo

73504258/1 daNiara SadEcK caldEraro dE 
carValHo 24/01/2021 a 23/01/2022 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 26.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 857702

t.
.

torNar seM eFeito
.

PORTARIA Nº. 1.193 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022/DGTES/SESPA
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora lUiSa HElENa 
dE aNdradE MaScarENHaS, identidade funcional 5958027/1, ocupante do 
cargo de ENfErMEiro, lotada na diretoria Técnica, no período de 01 de abril 
de 2022 a 30 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 04 de janeiro 
de 2021 a 03 de janeiro de 2022, concedidas através da Portaria coletiva nº 
269/15.03.2022, publicada no doE nº. 34.894 de 16.03.2022.
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 26.09.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 857972

oUtras MatÉrias
.

INSTRUÇÃO NORMATIVA PECM/DCE/DVS/SESPA Nº 01, DE 23/09/2022.
Dispõe sobre normas e fluxo para emissão do LAUDO DE POTENCIAL MA-
larÍGENo, aTESTado dE coNdiÇÃo SaNiTária, E iNSTrUir o roTEiro 
do PlaNo dE ESTUdo ENToMolÓGico e PlaNo dE aÇÃo dE coNTrolE 
dE Malária No ÂMBiTo dE ProJEToS a serem instalados em áreas de 
assentamento de reforma agrária e outros empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental em áreas de risco ou endêmica para malária no 
Estado do Pará.

a Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
e, considerando a necessidade de normatizar os procedimentos de emis-
são do laUdo dE PoTENcial MalarÍGENo, aTESTado dE coNdiÇÃo 
SaNiTária, e instruir o roteiro do PlaNo dE ESTUdo ENToMolÓGico e 
PlaNo dE aÇÃo dE coNTrolE dE Malária No aMBiTo dE ProJEToS a 
serem instalados em áreas de assentamento de reforma agrária e outros 
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental em áreas de risco 
ou endêmica para malária no Estado do Pará a fim de promover a padro-
nização das atividades e melhorar a qualidade do atendimento prestado à 
população.
das coNsideraÇÕes Gerais
considerando a PorTaria Nº 1, dE 13 dE JaNEiro dE 2014 do ministério da saúde;
considerando a PorTaria iNTErMiNiSTErial No - 60, dE 24 dE MarÇo dE 2015;
considerando a iNSTrUÇÃo NorMaTiVa iBaMa Nº 141, dE 19 dE dEZEM-
Bro dE 2006;
considerando a Nota técnica Nº 12 da cGPNcM/diGES/SVS/ MiNiSTÉrio 
da SaÚdE, 2007;
considerando a rESolUÇÃo coNaMa Nº 237, de 19 de dezembro de 1997;
considerando a rESolUÇÃo coNaMa Nº 387, de 27 de dezembro de 2006;
considerando a rESolUÇÃo - rdc Nº 52, dE 22 dE oUTUBro dE 2009;
considerando o guia para o planejamento das ações de captura de anofeli-
nos pela técnica de atração por humano protegido (TaHP) e acompanhamento 
dos riscos à saúde do profissional capturador (recurso eletrônico) / ministério 
da saúde, secretaria de vigilância em saúde, departamento de imunização e 
doenças transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019,
rESolVE: aprovar e normatizar esta instrução Normativa.
i – FiNaLidade
Regulamentar o fluxo e as exigências para emissão do LAUDO DE PO-
TENcial MalarÍGENo E aTESTado dE coNdiÇÃo SaNiTária, e instruir 
o roteiro do plano de estudo entomológico e plano de ação de controle 
de malária no âmbito de projetos em área de assentamento de reforma 
agrária e outros empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental em 
áreas de risco ou endêmica para malária no Estado do Pará.
ii – aBraNGÊNcia
Esta instrução se aplica a coordenação Estadual de controle de Malária, 
responsável técnica pela emissão do laudo de Potencial Malarígeno, ates-
tado de condição Sanitária, e instruir o roteiro do Plano de Estudo Entomo-
lógico e Plano de ação de controle de Malária.
iii – dos coNceitos
1) aValiaÇÃo do PoTENcial MalarÍGENo (aPM) - Procedimento neces-
sário para verificar a ocorrência ou não de casos de malária e seus fatores 
determinantes e condicionantes, na área proposta para implantação de 
atividades ou empreendimentos e suas áreas de influência, sujeitos ao 
licenciamento ambiental, conforme estabelecido na resolução coNaMa Nº 
286/2001, com objetivo de prevenir e mitigar os fatores determinantes e 
condicionantes da transmissão da malária.
2) laUdo dE aValiaÇÃo dE PoTENcial MalarÍGNo (laPM): documen-
to condicionante da licença Prévia, a ser emitido pelo órgão de saúde 
competente ou delegado, após a aprovação da aValiaÇÃo do PoTENcial 
MalarÍGENo, atestando que a área para implantação de projetos de as-
sentamento de reforma agrária ou outro empreendimento sujeito ao licen-
ciamento ambiental apresenta ou não potencial de malária.
3) aTESTado dE coNdiÇÃo SaNiTária: documento condicionante da li-
cença de instalação, a SEr emitido pelo órgão de saúde competente ou de-
legado, após a aprovação do PlaNo dE aÇÃo dE coNTrolE dE Malária.
4) PlaNo dE aÇÃo dE coNTrolE dE Malária: o PacM: é um documento 
elaborado e financiado pelo responsável do projeto de assentamento de 
reforma agrária ou outro empreendimento em processo de licenciamento, 
com consulta e avaliação dos entes de saúde competente, fundamentado 
nas diretrizes do Programa Nacional de controle da Malária (PNcM) do 
Ministério da Saúde, e com base na aPM.
5) ENToMoloGia: É a especialidade da biologia que estuda os insetos sob 
todos os seus aspectos e relações com o homem, as plantas, os animais e 
o meio-ambiente.
6) ESTUdo ENToMolÓGico No ÂMBiTo da Malária: Estudo entomológi-
co é a caracterização da composição de espécies de vetores transmissores 
da malária, anopheles Meigen, 1818, e seu hábito de vida contendo os 
indicadores entomológicos de densidade relativa, paridade, endofágia, en-
dofilia e horário de atividade hematofágica.
iV - das resPoNsaBiLidades
iV.1) do EMPrEENdEdor
iV.1.1) Solicitar o laudo de Potencial Malarígeno
iV.1.1.1) o empreendedor ou empresa responsável, no ato da solicitação 
do laudo de Potencial Malarígeno, deverá encaminhar à diretoria de Vigi-
lância em Saúde, via Protocolo administrativo Eletrônico (PaE) da SESPa, 
ofício datado e assinado por responsável do empreendimento ou empresa 
autorizada solicitando o laudo de Potencial Malarígeno, acompanhado por:
•Plano de Estudo Entomológico para aprovação da proposta pela Coorde-
nação do Programa Estadual de controle de Malária.
•Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitido por conselho com-
petente do profissional responsável pelo o estudo, legalmente habilitados 
nas áreas das ciências biológicas, ambientais e florestais.
iV.1.1.2) apresentar o estudo de avaliação de Potencial Malarígeno (aPM), 
para elaboração do estudo deve seguir o recomendado no anexo i.
•Apresenta o relatório entomológico parcial ao final de cada campanha;
•O relatório final deve ter os dados entomológicos consolidados das três 
campanhas, juntamente com o aPM;
iV.1.2) Solicitar o atestado de condição Sanitária
Encaminhar através de ofício datado e assinado por responsável do empre-
endimento ou empresa autorizada o Plano de ação de controle de Malária, 
conforme o recomendado no anexo iii, via Protocolo administrativo Eletrô-
nico (PaE) da SESPa e solicitar o atestado de condição Sanitária.
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iV.2) da dirEToria dE ViGilaNcia EM SaÚdE da SESPa
iV.2.1) Encaminhar processo para o dEParTaMENTo dE coNTrolE dE 
ENdEMiaS da SESPa
iV.2.2) assinar laudo de Potencial Malarígeno
iV.2.3) assinar, conjuntamente com Técnicos habilitados da coordenação 
do Programa Estadual de controle de Malária, o Parecer Técnico sobre Pla-
no de Estudo Entomológico e Estudo de avaliação de Potencial Malarígeno;
iV.3) do dEParTaMENTo dE coNTrolE dE ENdEMiaS da SESPa
iV.3.1) Encaminhar processo para a coordENaÇÃo do ProGraMa ESTa-
dUal dE coNTrolE dE Malária SESPa.
iV.3.2) assinar o Parecer Técnico sobre Plano de Estudo Entomológico e 
Estudo de avaliação de Potencial Malarígeno;
iV.4) da coordENaÇÃo do ProGraMa ESTadUal dE coNTrolE dE Ma-
lária da SEcrETária dE ESTado dE SaÚdE PUBlica (SESPa).
iV.4.1) Encaminhar processo para a coordENaÇÃo dE ESTUdoS ENTo-
MolÓGicoS da SESPa para parecer sobre Plano de Estudo Entomológico, 
Estudo Entomológico no âmbito dos projetos de licenciamento ambiental;
iV.4.2) Sobre o laudo de Potencial Malarígeno
iV.4.2.1) conferir as documentações solicitadas nos itens iV.1.1.1 e 
iV.1.1.2
iV.4.2.2) analisar o Plano de Estudo Entomológico conforme recomendado 
no item 3 do anexo i e o Estudo de avaliação de Potencial Malarígeno (con-
forme anexo i) e emitir parecer técnico num prazo de 15 dias e o laudo 
de Potencial Malarígeno caso todas as diretrizes tenham sido cumpridas.
iV.4.3) Sobre o atestado de condições Sanitária
iV.4.3.1) analisar as documentações solicitadas no item iV 1.2 e emitir 
parecer técnico num prazo de 30 dias.
iV.4.3.2) realizar a interlocução entre coordenações regionais de Saúde e 
Secretária Municipais de Saúde no âmbito do Plano de ação de controle de 
Malária no âmbito do empreendimento.
iV.4.3.3) Emitir o atestado de condição Sanitária
iV.4.3.4) acompanhar/fiscalizar as ações aprovadas no Plano de ação de 
controle de Malária no âmbito do empreendimento.
iV.5) da coordENaÇÃo da coordENaÇÃo dE ENToMoloGia da SE-
crETária dE ESTado dE SaÚdE PUBlica (SESPa).
iV.5.1) analisar o Plano de Estudo Entomológico conforme recomendado no 
item 3 do anexo i, e emitir parecer técnico num prazo de 10 dias
iV.5.2) analisar relatórios entomológicos parciais, conforme recomendado 
no item 3 do anexo i e emitir parecer técnico num prazo de 10 dias
iV.5.3) analisar o Estudo de avaliação de Potencial Malarígeno (conforme 
anexo i) e emitir parecer técnico num prazo de 10 dias
V – das disPosiÇÕes FiNais
V.1) Toda solicitação deverá ser realizada através do protocolo geral da 
SESPa por meio do Processo administrativo Eletrônico (PaE) através de 
número de protocolo unívoco, onde a coordenação do Programa Estadual 
de controle da Malária se manifestará;
V.2) as instituições requerentes do laudo de Potencial Malarígeno e atesta-
do de condição sanitária sujeitam-se à observância desta instrução norma-
tiva e devem observar o padrão estabelecido nesta norma.
V.3) os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 
obtidos junto à coordenação do Programa Estadual de controle da Malária 
da SESPA que, por sua vez, através de procedimentos aferirá a fiel obser-
vância de seus dispositivos por parte da estrutura organizacional.
Esta instrução normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Belém (Pa), 23 de setembro de 2022.
denilson José Silva feitosa Júnior
diretor da Vigilância em Saúde/SESPa
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

 aNeXo i
roteiro Para eLaBoraÇÃo Para aVaLiaÇÃo do PoteNciaL 

MaLarÍGeNo (aPM)
a aPM é o documento que o responsável do projeto do empreendimento 
em processo de licenciamento deve protocolar no órgão de saúde com-
petente do processo de licenciamento ambiental, para que este emita o 
laPM, condicionante da licença Prévia.
Os estudos devem ser iniciados pela identificação de quais características 
da atividade ou do empreendimento podem potencializar a transmissão de 
malária (modificação no fluxo dos corpos d'água, represamento, alteração 
do curso dos corpos d'água, aumento dos níveis dos lençóis freáticos, au-
mento do fluxo de populações humanas de áreas não endêmicas e endê-
micas de malária, entre outros).
1.ideNtiFicaÇÃo do(s) MUNicÍPio(s) oNde a atiVidade oU o 
eMPreeNdiMeNto serÁ iMPLaNtado.
* Nome e código do iBGE;
* Uf; * População total, população urbana e população rural;
* Nº populacional da Área de Influência Direta (AID) e Indireta (AII);
* Limites geográficos com outros municípios;
* Principais atividades econômicas do(s) município(s).
2.ideNtiFicar a sitUaÇÃo ePideMioLÓGica da MaLÁria do(s) 
MUNicÍPio(s).
a avaliação epidemiológica da malária consiste na análise da série histórica 
de casos de no mínimo três anos, para que se observe o comportamento 
da doença nas áreas de influência do projeto de assentamento de reforma 
agrária e outros empreendimentos. deve conter no mínimo a análise dos 
indicadores listados ao lado, de cada município afetado e das localidades 
direta e indiretamente atingidas.
* informações relacionadas aos três últimos anos completos:
- Número de casos de malária no(s) município(s) em cada ano
- Incidência Parasitária Anual (IPA) com classificação de risco de transmis-
são (alto: iPa ³ 50, médio: 50 > iPa ³ 10, baixo: iPa < 10); - distribuição 
de casos por sexo e faixa etária;

- Porcentagem de pacientes tratados em menos de 48 horas do início dos sintomas;
- Percentual de malária falciparum em relação ao total de casos de malária (ifa);
- Número de casos de malária em área urbana e rural (incluindo áreas de 
assentamento, garimpo e indígenas);
* informações epidemiológicas nas localidades da aid e aii da atividade 
ou empreendimento;
* Identificar o risco de transmissão de malária na localidade onde a ativi-
dade ou empreendimento será implantado;
* indicar se a localidade da atividade ou empreendimento faz fronteiras 
com localidades de transmissão ativa de malária;
* acrescentar no relatório epidemiológico, a relação da transmissão da ma-
lária com a projeção do aumento populacional decorrente da implantação 
da atividade ou empreendimento.
3.aVaLiaÇÃo eNtoMoLÓGica
a presença de anofelinos, com capacidade vetorial ou em densidade que 
permitem a transmissão da malária, caracteriza o que se chama de recep-
tividade de uma região para sua incidência.
a avaliação entomológica é a caracterização da composição de espécies 
dos vetores transmissores da malária, anopheles Meigen, 1818, na área 
do empreendimento e devem conter indicadores entomológicos tais como: 
densidade relativa, paridade, androfagia, endofilia e horário de atividade 
hematofágica.
o conhecimento dos indicadores entomológicos depende de observações 
feitas em campo que definam quais ou quais espécies de anofelinos antro-
pofílicos existem no local e qual sua frequência e densidade, que possam 
favorecer a transmissão da malária. Esta normativa preconizará a TaHPE 
como padrão para desenvolvimento das atividades de campo.
- as atividades de captura devem ser realizadas em três campanhas: 1) nos 
períodos do ano correspondentes à maior densidade anofélica, no início e final 
dos períodos chuvosos; 2) uma captura na época de menor pluviosidade.
* Identificação de Criadouros:
- Identificar e georreferenciar, dentro do universo de corpos d’água que 
podem ser afetados pelo empreendimento, os criadouros potenciais para 
anopheles Meigen, 1818 (os mosquitos transmissores da malária);
- Criadouros permanentes, temporários, artificiais e naturais;
- Tipos de criadouros: igarapé, lagoa, açude, remanso, rio, represa, ou 
outro tipo;
- Identificar o tipo de controle e/ou manejo de criadouros realizados pe-
lo(s) município(s).
* amostragem dos vetores:
IMATUROS:
a metodologia de pesquisa larvária, a ser aplicada em cada ponto de co-
leta é a metodologia disponível no site da SVS e NoTa TÉcNica Nº 12 da 
cGPNcM/diGES/SVS/ MiNiSTÉrio da SaÚdE, 2007;
ADULTOS:
- a captura de adultos deve ser feita por metodologia que seja capaz per-
mitir a aquisição dos indicadores entomológicos tais como: densidade re-
lativa, paridade, endofágia, endofilia e horário de atividade hematofágica:
- deve-se realizar uma captura de doze horas (início as 18:00 hs e termino 
06:00 hs) e duas de quatro horas (início as 18:00 hs e termino 10:00 hs) 
em cada ponto de coleta (, com dados apresentados de hora em hora), 
simultaneamente no intra e peridomicílios. a técnica indicada para a coleta 
de mosquitos vetores antropofílicos é a que utiliza humanos como meio de 
atração, técnica de captura por atração humana protegida e esclarecida 
(TaHPE). No caso da malária, a técnica consiste em coletar fêmeas de 
mosquitos (anopheles spp.) que pousam em uma pessoa para realizar a 
hematofágia.
-A amostragem mínima deve ser representativa da área de influência do 
empreendimento. além disso, elas devem ser realizadas em aglomerados 
residenciais  num raio máximo de dois quilômetros de distancia dos cria-
douros positivos.
- Deve envolver no mínimo 04 profissionais habilitados, para que aja re-
vezamento das equipes, tanto no intradomicílio como no peridomicílio. a 
amostragem mínima é de três pontos de coleta distantes, sempre que 
possível dois (2) quilômetros entre si.
-As informações sobre a captura devem ser anotadas em ficha padronizada do 
SiVEP-VETor e depois alimentadas no próprio sistema de informação.
4.ideNtiFicaÇÃo das PriNciPais iNFraestrUtUras de saÚde 
do(s) MUNicÍPio(s).
* Existência de Programa de atenção Básica;
* cobertura municipal da Estratégia de Saúde da família: % total, % área 
urbana, % área rural;
* Existência de Programa de controle da Malária no município: - descrição 
da infraestrutura do Programa de controle da Malária no município; - Exis-
tência de Núcleo de Entomologia no(s) município(s); número de laborató-
rios de malária existentes no(s) município(s) e sua distribuição espacial no 
município; número de laboratórios de malária existentes na área de influ-
ência direta e indireta da atividade ou empreendimento; - infraestrutura 
para o controle de vetores (equipamentos, materiais, insumos e veículos, 
recursos humanos capacitados).
5.INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO
* Tipologia do empreendimento;
* Mapas georreferenciados com vias de acesso;
* características dos alojamentos;
* Quantidade de trabalhadores diretos e indiretos;
* Quantidade de trabalhadores que serão alojados;
* População atraída direta e indiretamente;
* Mobilização e desmobilização de trabalhadores

aNeXo ii
PLaNo de aÇÃo Para o coNtroLe da MaLÁria (PacM)

* O PACM é um documento elaborado e financiado pelo responsável do 
projeto de assentamento de reforma agrária ou outro empreendimento em 
processo de licenciamento, com consulta e avaliação dos entes de saúde 
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competente, fundamentado nas diretrizes do Programa Nacional de con-
trole da Malária (PNcM) do Ministério da Saúde, e com base na aPM.
* deve ser planejado e elaborado a partir das informações contidas na 
aPM e deve levar em consideração o aumento populacional e a população 
residente na Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta 
(aii) da atividade ou empreendimento, bem como se esta população será 
remanejada para outros locais.
* deve abranger a aid e aii do projeto de assentamento de reforma agrá-
ria ou outro empreendimento, suas áreas dos alojamentos e canteiros de 
obras, incluindo os canteiros e alojamentos das empresas subcontratadas.
* deve ter como principal objetivo mitigar o impacto na transmissão de 
malária, para que se previna o incremento da transmissão de malária na 
aid e aii, durante a fase de instalação da atividade ou empreendimento.
* deve conter as informações das medidas para o controle da malária 
durante a instalação da atividade ou empreendimento, que serão desen-
volvidas pelo empreendedor no canteiro de obras e alojamentos dos traba-
lhadores (controle vetorial, diagnóstico e tratamento, promoção da saúde, 
educação em saúde e mobilização social).
* deve apresentar a proposta do empreendedor para mitigar o impacto 
no serviço de vigilância de malária do município durante a instalação da 
atividade ou empreendimento, em decorrência do aumento populacional, 
com detalhamento dos recursos propostos para incrementar a estrutura da 
vigilância de malária no(s) município(s).
* deve apresentar o cronograma de execução das atividades propostas 
no PacM, durante a fase de instalação da atividade ou empreendimento.
* deve contemplar os seguintes componentes:
- apoio à estruturação dos serviços locais de saúde, voltado para o controle 
da malária e seus vetores, incluindo aporte de recursos à infraestrutura 
física, equipamentos, insumos, logística operacional;
- diagnóstico e tratamento;
 - Previsão de contratação de recursos humanos para trabalhar nas ações 
de vigilância e controle da malária durante a fase de instalação do empre-
endimento;
- capacitação de recursos humanos;
- controle vetorial;
- Monitoramento de vetores durante todo o período de operação do empre-
endimento, com no mínimo duas amostragens anuais;
- indicadores de processo e resultados;
- Monitoramento e avaliação do PacM;
- Manejo ambiental e saneamento de criadouros;
- Educação em saúde e mobilização social.
* deve conter ações de controle vetorial nos canteiros de obra e alojamen-
tos dos empreendimentos e suas subcontratadas, de responsabilidade do 
empreendedor, adotando a resolução aNViSardc 52, de 22 de outubro de 
2009, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.
* as instalações dos alojamentos e canteiros de obra e dos reassentamen-
tos das populações remanejadas das áreas diretamente afetadas, devem 
estar adequadas para prevenir a transmissão de malária.
* deve-se adotar a proteção individual dos trabalhadores, realizar a gota 
espessa em todos os exames admissionais, demissionais e férias dos tra-
balhadores para reduzir os riscos de transmissão de malária.
* o empreendedor deve prever unidades de diagnóstico para malária nos 
canteiros e/ou alojamentos, incluindo as empresas subcontratadas, a ser 
avaliado pelo órgão de saúde competente.
* as vias de acesso do empreendimento não devem potencializar o risco de 
transmissão de malária, evitando a criação de ambientes favoráveis para 
a proliferação do vetor.

Protocolo: 857667
EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022 
- SES - Pregão Eletrônico Nº 084/2021 – cSl/SES/Ma, para registro de 
Preços - ProcESSo Nº 128468/2021 – SEcrETaria dE ESTado da SaÚ-
dE do MaraNHÃo  adesão à ata de registro de Preços Nº 0048/2022 
- SES - Pregão Eletrônico Nº 084/2021 – cSl/SES/Ma, para registro de 
Preços - SEcrETaria dE ESTado da SaÚdE do MaraNHÃo.
oBJETo: registro de preços para aquisição de equipamentos médico hospitalar.
Valor ToTal da adESÃo: r$ 3.360.405,00 (Três milhões, trezentos e 
sessenta mil, quatrocentos e cinco reais).
EMPrESa: SiEMENS HEalTHcarE diaGNoSTicoS lTda., inscrita no cNPJ 
sob o nº 01.449.930/0006-02.
SoliciTaNTE da adESÃo: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica 
do Pará - SESPa - ProcESSo Nº. 2022/550235.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 857604
1º terMo de rerratiFicaÇÃo ao coNVÊNio assisteNciaL Nº 01/2022
PROCESSO Nº 2022/345918
Objeto da Retificação: Fica RETIFICADA O QUADRO DETALHADO dos ser-
viços de coVid, constante na página 30 do docUMENTo dEScriTiVo, 
parte integrante do convênio assistencial nº 001/2022, publicado no doE 
nº 34.855 de 04/02/2022 do processo em epígrafe. Sendo assim:
Onde se lê:

QUadro detaLHado

I- Orçamento Pós-Fixado Mensal R$ Valor Global
(180 dias)

1. recursos financeiros  - federal
UTi TiPo ii adUlTo coVid-19 (10 leitos) – Portaria GM/MS nº 683 de 

13/04/2021 480.000,00 2.880.000,00

Subtotal (a) 480.000,00 2.880.000,00

II- Orçamento Pré-Fixado   
1.recursos financeiros - Estadual   

lEiTo clÍNico coVid-19 (10 leitos) 349.998,00 2.099.988,00
Subtotal (b) 349.998,00 2.099.988,00
Total (a+b) 829.998,00 4.979.988,00

Leia-se:

QUadro detaLHado
I - Orçamento Pós-Fixado Mensal R$ Valor Global (180 dias)

1.Recursos Financeiros
UTi TiPo ii adUlTo coVid-19 (10 leitos) 480.000,00 2.880.000,00

Subtotal (a) 480.000,00 2.880.000,00
II – Orçamento Pré-Fixado   

1.Recursos Financeiros
lEiTo cliNico coVid-19 (10 leitos) 349.998,00 2.099.988,00

Subtotal (b) 349.998,00 2.099.988,00
Total (a + b) 829.998,00 4.979.988,00

data da assinatura: 22/09/2022
convenente: HoSPiTal SaNTo aNToNio Maria Zaccaria
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador: roMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 857578

.

.

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL aYres”.
editaL de aBertUra Nº 32/2022 de 26 de seteMBro de 2022

iNScriÇÕES Para o cUrSo dE aTUaliZaÇÃo Na GESTÃo do cUidado Na 
MÉdia coMPlEXidadE Para o coNTrolE do cÂNcEr dE colo dE ÚTEro
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sis-
tema Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria 
vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o curso de atualização 
na Gestão do cuidado na Média complexidade para o controle do câncer 
de colo de Útero.
1-das disPosiÇÕes PreLiMiNares
o presente Edital tem por objetivo a realização da 2° Turma do curso de 
atualização na Gestão do cuidado na Média complexidade para o controle 
do Câncer de Colo de Útero, destinado a profissionais médicos ginecolo-
gistas obstetra, cirurgião geral e enfermeiros, que atuam na assistência 
dos Serviços de Média complexidade referências no controle de câncer 
de colo de Útero, prioritariamente para as regiões de Saúde Metropolitana 
i,ii e iii, Marajó i e ii, rio caetes e Tocantins do Estado do Pará.
2-do cUrso
2.1-a 2° turma do curso de atualização na Gestão do cuidado na Média 
complexidade para o controle do câncer de colo de Útero, tem carga ho-
rária de 24 (vinte e quatro) horas, com duração de 3 (três) dias;
2.2-o curso terá 1 (uma) turma, com 55 (cinquenta e cinco) discentes, 
com carga horária 24h, com duração de 3 (três) dias de qualificação ;
2.3-o curso será realizado no período de 20 a 22 de outubro de 2022;
2.4-as aulas do dia 20 e 21/10 acontecerão na modalidade presencial no 
município de Belém, no auditório central da Secretaria de Saúde do Estado 
do Pará (SESPa)  Tv. lomas Valentinas, 2190 - Marco, Belém - Pa, 66093-
677, em horário integral de 08h as 12h e das 14h às 18h;
2.5- as aulas dia 22/10 acontecerão na modalidade presencial no muni-
cípio de Belém, na Escola Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” (ETSUS) Tv. 
Mariz e Barros, 2342 - Marco, Belém - Pa, 66080-471.
3-dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1-os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1-Ser profissionais médicos ginecologistas obstetra, cirurgião geral e 
enfermeiros, que atuam na assistência dos Serviços de Média complexida-
de referências no controle de câncer de colo de Útero, prioritariamente 
para as regiões de Saúde Metropolitana i,ii e iii, Marajó i e ii, rio caetes 
e Tocantins do Estado do Pará.
4-das iNscriÇÕes
4.1-as inscrições são gratuitas;
4.2-Ser maior de 18 anos e ter nível superior completo;
4.3-o Edital estará disponível no portal da SESPa: http://www.saude.pa.
gov.br/rede-sespa/etsus/etsus-pa-edital/
4.4-o período das inscrições para a 2ª turma ocorrerá a partir de 08:00h 
do dia 27 de setembro até as 17:00h do dia 14 de outubro 2022;
4.5-as inscrições deverão ser enviadas por meio de ofício para a Secretaria 
Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa Estrella, nº 2342 - Bairro: Marco, 
cEP: 66080-471 ou para o e- mail: etsus.secretariaescolar@escola.seduc.
pa.gov.br;
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4.6-o envio das inscrições para a ETSUS/Pa, será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde;
4.7-No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.7.1-ficha de inscrição (anexo ii);
4.7.2-declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.7.3-cópia do rG;
4.7.4-cópia do cPf;
4.7.5-cópia do diploma de Graduação, emitido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEc;
4.7.8-Termo de compromisso do Gestor (anexo iV), sendo necessário ape-
nas 01 (um) documento dos municípios da regiões de Saúde Saúde Metro-
politana i,ii e iii, Marajó i e ii, rio caetes e Tocantins do Estado do Pará.
5-DAS VAGAS
5.1-Serão ofertadas 55 (cinquenta e cinco) vagas;
5.2-a distribuição de vagas encontra-se no (anexo i) deste Edital;
5.3-a oferta das vagas será destinada prioritariamente para os municípios 
da região de Saúde Saúde Metropolitana i,ii e iii, Marajó i e ii, rio caetes 
e Tocantins;
6-REALIZAÇÃO DO CURSO:

Mês Período
outubro 20 a 22/10/2022

7-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1-a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste edital;
7.2-Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
7.3-a ETSUS/Pa não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste edital;
7.4-Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso tiver usado do-
cumentos e/ou informações falsas;
7.5-de acordo com o regimento interno da ETSUS/Pa, são critérios para a certi-
ficação a frequência mínima de 75% no curso das aulas teórico-prática, conforme 
regimento interno da Escola em com base no artigo 24 da ldB de 1996;
7.6-os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 26 de setembro de 2022.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa

aNeXo i
distriBUiÇÃo das VaGas

2° tUrMa

Região De Saúde Local do Curso Período do Curso Vagas Enfer-
meiros 

Vagas 
Médicos 

Metro i,ii e iii
rio caetes

Marajo i e ii
Tocantins

 

 aula Presencial
20 e 21/10
SESPa/Pa

auditório central da Secretaria de Saúde do 
Estado do Pará (SESPa)  Tv. lomas Valenti-
nas, 2190 - Marco, Belém - Pa, 66093-677

22/10
Escola Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” 
(ETSUS) Tv. Mariz e Barros, 2342 - Marco, 

Belém - Pa, 66080-471

20 a 22/10/2022
Horário:

08h às 12h
14h às 18h

 

40 15

ToTal: 55

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoME: 2. SEXo: M (  ) f (  )

3. c. idENTidadE: 4. ÓrGÃo EXPEd.: 5. NaSciMENTo: 6. cPf:

7. ENdErEÇo:

8. Bairro: 9. cEP.: 10. MUNicÍPio dE NaSciMENTo:

11. foNE: 12. E-Mail:

13. EScolaridadE:
(  ) ENSiNo fUNd (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo MÉdio (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) ENSiNo SUP. (  ) coMPlETo (  )iNcoMPlETo
(  ) GradUaÇÃo: _________________________

14. PÓS-GradUaÇÃo:

15. NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial:
( ) SiM  ( ) NÃo
QUal: ____________________

16. carGo/fUNÇÃo: 17. MaT. fUNcioNal: 18. local dE loTaÇÃo:

19. daTa dE adMiSSÃo:

20. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:

21. SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo (  ) TEMPorário (  )carGo coMiSSioNado

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso de atualização na Gestão do cuidado na Média comple-
xidade para o controle do câncer de colo de Útero, oferecido pela Escola 
Técnica do SUS “dr. Manuel ayres” – ETSUS/Pa. o Participante deverá 
cumprir o mínimo de 75% de frequência no curso/capacitação/oficina ci-
tado acima, mediante comprovação em lista de frequência, resguardando 
direito de apresentar atestado médico para justificar falta, do contrário fica 
impedido de receber certificado.
Município, __ de __________________ de 2022.
 

              _____________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

____________________
assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro que o (a) servidor (a) lotado no Setor ________________ do 
__________________ possue disponibilidade para participar do curso de 
atualização na Gestão do cuidado na Média complexidade Para o controle 
do câncer de colo de Útero com liberação para cumprir a carga horária de 
24 horas teórico-prático.
•2ª Turma 24 horas, 55 discentes, período de 20 a 22/10/2022 ( )
Município, __ de __________________ de 2022.
  _____________________________________
  Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do município de origem.

aNeXo iV
terMo de coMProMisso do Gestor

a Escola Técnica do SUS do Pará “dr. Manuel ayres” e o Secretário (a) de 
Saúde do Município de_        _celebram entre si o presente TErMo dE coM-
ProMiSSo que estabelece as condições que regerão a participação dos 
profissionais da área da Saúde para a realização do Curso de Atualização 
na Gestão do cuidado na Média complexidade para o controle do câncer 
de colo de Útero.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Este Termo de compromisso assegura o direito 
profissionais da saúde, área de Educação Permanente, Atenção Primária, 
profissional da Educação ou do Conselho/Usuário (Controle Social), ofer-
tado pela ETSUS/Pa;
CLÁUSULA SEGUNDA: fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável 
em prover todas  as facilidades e estímulos para os candidatos participa-
rem e concluírem o curso, sala de aulacom computadores, acesso à inter-
net, inclusive o almoço e o deslocamento para os candidatos da zona rural;
CLÁUSULA TERCEIRA: fica a Secretaria Municipal de Saúde ciente de 
que uma vez inscritoe iniciado o curso, o candidato deverá cumprir o míni-
mo de 75% de frequência, mediante comprovação em lista de frequência, 
resguardando direito de apresentar atestado médico para justificar falta, 
do contrário fica impedido de receber o certificado no final do curso;
CLÁUSULA QUARTA: a ETSUS-Pa compromete-se a promover toda a in-
fraestrutura pedagógica necessária para a realização do curso.
Município,  de  de 2022.
________________________________________
NoME do SEcrETário (a) MUNiciPal dE SaÚdE

Protocolo: 857632

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 673/2022 – 26/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: 02 meias diárias ao Servidor (es):
57194677/1/clEidE raiol ValE da SilVa (ag. Portaria) / 02 meia diária 
(deslocamento)
54194489/1/afoNSo NaZarENo dUTra aGraSSar (Sociólogo) / 02 
meias diária (deslocamento)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
objetivo: Participar da organização e realização da reunião da cir Mi no 
município de aNaNiNdEUa, nos dias 04 e 05/10/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 674/2022 – 26/09/2022
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal:  no  art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
conceder: diárias ao Servidor (es):
8400639/2 /SoNia BraGa da SilVa (ag. administrativo) / 14 meias diá-
rias (deslocamento)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, BENEVidES, MariTUBa E SaNTa BarBara- Pa
objetivo: executar tarefas da secretaria executiva do ciir M i, no período 
de 03 a 07, 10 ,11 a 13 e 14, 17 a 21/10/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 857951
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 041 de 26 de seteMBro de 2022
o diretor do 3º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 317/09/04/97 publicada no diário 
Oficial do Estado nº 28.442/14/04/97 e considerando o teor do processo 
nº 2022/713922. 
r E S o l V E:
coNcEdEr: de acordo com o art. 98 da lei n.º 810/24.01/94 ao (a) servi-
dor (a) raiMUNdo dE oliVEira BraGa, cargo: Técnico em Patologia clí-
nica, Matrícula: 5181216-2, lotação: 3º crS/rErra alTa GEP: Estatutário 
Efetivo, classe: (02) meses de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
16.06.2017 a 15.06.2020.
aUToriZar, que o (a) servidor (a) goze (02) dois meses de licença Prêmio, 
no período de 01.11.2022 a 30.12.2022, no total de (60) sessenta dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica, 26 de setembro de 2022.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor do 3º centro regional de Saúde

Protocolo: 857740

diÁria
.

PORTARIA Nº 1128 DE DIÁRIA DE 22/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar visita de supervisão ao Tfd, no município de inhangapí 
para ajustar condutas e fluxos, com aplicação de instrumentos de coleta de 
dados, bem como, atenção dispensada aos familiares
origem: castanhal -Pa
destino: inhangapí - Pa–  Período: 29 /09/2022
Servidores:  arethusa Milena Sales de Brito cargo: assist. Social 
cPf- 685.733.832.91 mat. 55209617/1
adriana de oliveira carvalho cargo: assit. do centro regional 
cPf- 941.054.722.91 mat. 55207889/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.
PORTARIAS DE Nº 1129 DE DIÁRIA DE 22/09/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidoras que irão realizar visita de supervisão ao Tfd, no 
município de Inhangapí para ajustar condutas e fluxos, com aplicação de ins-
trumentos de coleta de dados, bem como, atenção dispensada aos familiares.
origem; castanhal- Pa.
destino:  inhangapí -Pa.  Período: 29 /09/2022
Servidor:  João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista 
cPf- 689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 857669
PORTARIA Nº 1127 DE DIÁRIA DE 22/09/2022
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 avaliar e corrigir possíveis falhas 
no sistema SiSPNcd, liraa/lia, SiES e localidades conforme informação 
repassadas  pelos técnicos  realizadas no dois últimos quadrimestres.
origem: castanhal-Pa.
destino: São João da Ponta - Pa–  Período: 30 /09/2022
Servidores: Edmilson alves cavalcante filho cargo; motorista 
cPf-218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 857706

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N°. 40 de 26 de seteMBro de 2022
a diretora do 4º centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da PorTaria Nº 2.521- cGc de 13 de março 
de 2019, publicada no doE nº 33.824 de 14/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr de acordo com o artigo 98 da lei n° 5.810 / 24.01.1994, ao 
servidor GaBriEl do NaSciMENTo MElo, matrícula nº 5180694-1, agen-
te de portaria, lotado no 4° centro regional de Saúde, 60 (sessenta) dias
de licença Prêmio, correspondente ao triênio de 01/03/2000 a 28/02/2003, 
no período de 01/11/2022 a 30/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS - caPaNEMa

Protocolo: 857641

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 218 DE 26/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: ParTiciPar da rEUNiÃo da coMiSSÃo iNTErGESTorES rE-
GioNal cir - METroPoliTaNa iii.
PErÍodo: 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): caSTaNHal- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETora dE cENTro rEGioNal

claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUZa 5814740/4 cHEfE dE diViSÃo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 857997

PORTARIA Nº 219 DE 26/09/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para ParTiciPar da rEUNiÃo da 
coMiSSÃo iNTErGESTorES rEGioNal cir - METroPoliTaNa iii.
PErÍodo: 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá- Pa
dESTiNo (S): caSTaNHal- Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 858012

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

PORTARIA N° 415 de 26 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: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5918360 / aMaNda fErNaNdES PErEira / 984.211.402-30
oBJETiVo: realizar um levantamento técnico para conhecimento da atual 
situação e necessidades da VISA Municipal, a fim da expansão, melhoria e 
continuidade dos trabalhos realizados por esta regional.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 416 de 26 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: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
7295666 / carloS aUGUSTo dE SiQUEira loBo filHo / 247.129.222-49
oBJETiVo: realizar um levantamento técnico para conhecimento da atual 
situação e necessidades da VISA Municipal, a fim da expansão, melhoria e 
continuidade dos trabalhos realizados por esta regional.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
PORTARIA N° 417 de 26 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: PoNTa dE PEdraS
PErÍodo: dE 03/10/2022 a 07/10/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
86711 / JoÃo carloS MoNTEiro frEirE / 210.676.002-72
oBJETiVo: realizar um levantamento técnico para conhecimento da atual 
situação e necessidades da VISA Municipal, a fim da expansão, melhoria e 
continuidade dos trabalhos realizados por esta regional.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 857709
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

Errata de diária Portaria Nº325 de 19 de Setembro de 2022.Publi-
cado no DIÁRIO OFICIAL Nº 35.126 de 23 DE SETEMBRO DE 2022. 
Protocolo nº 856561.Servidores: idelberto alves dos Santos. Herberto 
de carvalho dantas filho. alberto Soares da Silva. Onde se lê: idelber-
to alves dos Santos: cPf: 205.117.012-68 Matrícula: 0498900 cargo: 
agente de saúde. Herberto de carvalho dantas filho: cPf: 194.181.832-
34 Matrícula: 0505321 cargo: agente de saúde.  alberto Soares da Sil-
va: cPf: 267.477.232-87 Matrícula: 0478194 cargo: agente de Saúde. 
Leia-se: idelberto alves dos Santos. cPf: 205.117.012-68; Matrícu-
la:0498900 cargo: agente de saúde; Herberto de carvalho dantas filho: 
cPf: 194.181.832-34 Matrícula: 0505321 cargo: agente de saúde. alberto 
Soares da Silva: cPf: 267.477.232-87 Matrícula: 0478194 cargo: agente 
de Saúde. Eládio Ângelo de carvalho; cPf: 324.348.042-68; Matrícula: 
500837; cargo: agente de saúde.dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE. aline Nair liberal cunha.dirETora do 9° cENTro 
rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 857666

diÁria
.

PORTARIA Nº328 de 29 de Setembro 2022.fundamento legal: dE-
crETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.objetivo: realizar orientações 
para a Gestão Municipal sobre o sistema de planejamento digiSUS Gestor, 
referente ao Plano Plurianual 2022 a 2025, além das ferramentas de pla-
nejamento 2018 a 2021 e capacitação para o conselho Municipal de Saúde 
para apreciação e deliberação no sistema diGiSUS para a nova composi-
ção do cMS do município de faro. origem: Santarém/ Pa- Brasil. destino: 
faro/ Pa – Brasil. Período: 03/10/2022 a 07/10/2022 N° de diária: 4,5 
(quatro diárias e meia) irnando Siqueira da Trindade. cPf: 414.772.352-
72.Matrícula:5895988.cargo: Enfermeiro. Elaine cristina araújo dos San-
tos. cPf: 637.269.632-00.Matrícula: 73504347.cargo: Técnico de Enfer-
magem.ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 857799
DIÁRIAS.PORTARIA Nº 327 de 22 de Setembro de 2022.fundamento 
legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar reunião conforme Portaria GM/MS Nº 715, a qual institui 
a rede de atenção Materno e infantil pelo Ministério da Saúde.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.destino: itaituba/ Pa – Brasil.Período: 
13/10/2022 à 15/10/2022. / N° de diária: 2 ½ (dois diárias e meia)
Servidores:irlana Siqueira de Souza .cPf:414.266.732-72.Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.lucinelma flora de abreu Mota .cPf:323.784.162-53.
Matricula: 57190986/1.cargo: Enfermeira.aldeína Barbosa Braz.cPf 
818.120.002-00.Matricula: 6011935/1.cargo: Téc. Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 857773

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

errata
.

Errata da Portaria nº. 368/2022 - 10°CRS/SESPA de 12 de setem-
bro de 2022, publicada no DOE nº. 35.122 de 21/09/2022.
Onde se lê: dilMa fErNaNdES PErEira
Leia-se: dilMa fErNaNdES PErEira BEZErra
Gelcides Soares Modesto
diretora em Exercício do 10º crS/ SESPa
PorTaria Nº 422/2022 de 16/09/2022/d.o de 20/09/2022

Protocolo: 857629

diÁria
.

PORTARIA N° 375/2022, de 13/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar visitas, levantamento e captura de morcegos, juntamen-
te com a equipe das zoonoses municipal
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz (Zona rural)
Servidor: 0505756 / MaNoEl dE liMa fErrEira (agente de Saúde Públi-
ca) / 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
Servidor: 0504232 / orVacio da SilVa GoMES (agente de Saúde Públi-
ca) / 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
Portaria N° 376/2022, de 09/09/2022
Portaria individual
objetivo: Prestar apoio técnico na implantação da sala de situação de ar-
boviroses
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU

origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 5426464/1 / JoSE GUilHErME SoUZa da SilVa (agente de con-
trole de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 383/2022, de 16/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo
Servidor: 57206438-1 / Marco aNToNio BENaTHar MalaTo (Motorista) 
/ 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 377/2022, de 13/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar supervisão, monitoramento e coleta de laminas de ma-
lária para diagnóstico e tratamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu (localidade TVr)
Servidor: 0504239 / raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo (agente de 
endemias) / 2,5 diárias (completa) de 04/10/2022 a 06/10/2022
Servidor: 0505697 / arNaldo da SilVa BEZErra (agente de Saúde Pú-
blica) / 2,5 diárias (completa) de 04/10/2022 a 06/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 382/2022, de 16/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão de Endemias do 
10° crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): anapu (localidade TVr)
Servidor: 5558837-1 / JoSÉ flaVio carNEiro (Motorista) / 2,5 diárias 
(completa) de 04/10/2022 a 06/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 370/2022, de 13/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Realizar oficina de sensibilização de gestor e técnicos no monito-
ramento do fluxo regulatório e protocolos de acesso.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Medicilândia
Servidor: 57192715-1 / dENiSE cHaGaS dE fraNÇa (enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 371/2022, de 13/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Realizar oficina de sensibilização de gestor e técnicos no proces-
so de controle, avaliação e auditoria dos serviços prestados no SUS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Medicilândia
Servidor: 57224755-1 / dilMa fErNaNdES PErEira BEZErra (tec. de 
enfermagem) / 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 372/2022, de 13/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Realizar oficina de sensibilização de gestor e técnicos para quali-
ficar o processo de ouvidorias implantadas.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Medicilândia
Servidor: 735074363 / MariNalVa coSTa SilVa dE oliVEira (tec. de 
enfermagem) / 4,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 373/2022, de 16/09/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos da Divisão DOCA do 10° 
crS/SESPa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Brasil Novo e Medicilândia
Servidor: 5143535/1 / PEdro da SilVa SaNToS (Motorista) / 4,5 diárias 
(completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
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PORTARIA N° 0434/2022, de 21/09/2022
Portaria coletiva
Objetivo: Realizar monitoramento rápido de cobertura vacinal para verifi-
cação do plano estadual de eliminação do sarampo como visita técnica nas 
salas de vacinas e rede de frio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Porto de Moz
Servidor: 57224801/1 / GEralda PErEira dE SoUSa doS SaNToS (TEc. 
dE ENfErMaGEM) / 5,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 08/10/2022
Servidor: 57224794/1 / fraNciSca roSalia fariaS fErrEira (TEc. dE 
ENfErMaGEM) / 5,5 diárias (completa) de 03/10/2022 a 08/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa
PORTARIA N° 0433/2022, de 21/09/2022
Portaria coletiva
objetivo: realizar visita técnica para monitoramento e avaliação do pro-
cesso de trabalho das equipes saúde da família, ribeirinhas e sua articula-
ção com diversos pontos de atenção.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Senador José Porfírio
Servidor: 54190012-1 / claUrilENE lacErda loiola (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
Servidor: 5967045/1 / ÉriKa PaTricY SErrÃo raMoS (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 03/10/2022 a 07/10/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 857658

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 536 de 26 de Setembro de 2022
Nome: divino de Sousa Espíndula.
cargo: chefe da divisão de Endemias.
Matrícula/Siape: 5960132-1.
cPf: 246.720.762-53.
Nome: Edmar Pereira Silva.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504043.
cPf: 066.486.222-53.
Período: 03 a 15.10.2022.
Nº de diárias: 12,5 (doze e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu
objetivo: realizar em parceria com a coordenação Estadual da UBV/dcE/
dVS/SESPa, capacitação para agentes de controle de Endemias do muni-
cípio de São felix do Xingu.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 857755

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão Eletrônico N°149/2022 – HOL
SrP Nº093/2022
objeto: forNEciMENTo dE oPME Para o SErViÇo dE NEUrocirUGia (Ór-
TESE, PrÓTESE E MaTErial ESPEcial), visando atender as necessidades 
institucionais do Hospital Ophir Loyola – HOL, conforme especificações, prazos 
e quantidades dispostas no Termo de referência, anexo ao Edital do certame
data: 07/10/2022
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, 26 de setembro de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 857757

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 766/2022 – GAB/DG/HOL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.

coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1203116 de 19/09/2022.
rESolVE:
diSTraTar, a pedido a partir de 01/11/2022, a servidora TaNia ciBElE 
SoUZa dE alMEida, Enfermeiro, matrícula nº 5937058/4, lotada centro 
de Suporte de Enfermagem, admitida sob o regime das leis complemen-
tares 007/91 e 77/2011 – Servidor Temporário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857756
PORTARIA Nº 767/2022 – 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 2022/1216908 de 21/09/2022.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora rEGiNa cElia dE liMa BarBoSa, 
ocupante do cargo de Psicólogo, matrícula nº 5851041/1, a contar de 
09/09/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de coriNa MarQUES dE BriTo SErrÃo (Mãe) sem prejuízo de sua re-
muneração.
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: 857754
PORTARIA Nº 764/2022 - GAB/DG/HOL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1136130 de 05/09/2022.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço a contar 09/09/2022 a 
30/09/2022 o gozo de férias da servidora lEila Marcia crEao dE 
oliVEira, Técnico em administração e finanças (ciências contábeis), 
matricula n° 57211506/2, concedido por meio da PorTaria Nº 477/2022 
de 01/07/2022, Publicado no doE Nº 35.048 de 15/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Belém, 23 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857645
PORTARIA Nº 763/2022 - GAB/DG/HOL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, Publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1139399 de 05/09/2022.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço a contar 12/09/2022 a 
07/10/2022 o gozo de férias da servidora aNY MarGarETH SoUZa MaToS, 
Técnico em administração e finanças (ciências contábeis), matricula n° 
5140943/1, concedido por meio da PorTaria Nº 477/2022 de 01/07/2022, 
Publicado no doE Nº 35.048 de 15/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Belém, 22 de setembro de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 857642
PORTARIA Nº 759/2022 – DAF/HOL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/1233797 de 23/09/2022.
r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 01/09/2022, por necessidade do serviço a servido-
ra MarcEllE laraNJEira dE oliVEira SaNToS, Técnico em administra-
ção e finanças (administração), matrícula nº 57229921/1, pertencente ao 
Quadro de Pessoal ativo do Hol, da divisão de controle e Movimentação 
de Pessoal (SoP), para a comissão intra Hospitalar de doação de Órgãos 
e Tecidos Para Transplante - ciHdoTT, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 23 de setembro de 2022.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 857985
PORTARIA Nº 768/2022 – DAF/HOL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/420859 de 
07/04/2022.
r E S o l V E:
rEMaNEJar a partir de 26/09/2022, por necessidade do serviço o ser-
vidor Joao PaUlo coSTa liMa, assistente administrativo, matrícula nº 
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5897075/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do centro de 
radioterapia, para o Núcleo de Qualidade, deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 26 de setembro de 2022.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 857987

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 909/2022/GP-FSCMP.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - 
fScMP, no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo a orientação da lei federal nº 8.666/93, art. 51, § 4º;
r E S o l V E:
i - dESiGNar, os servidores abaixo relacionados a instituir o Núcleo Perma-
nente de licitação / NPEl da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará:
- Tiago de lima ribeiro (MaT 6403726/01 - Presidente da NPEl
- claudine Sarmanho ferreira (MaT 5859336/4) - Membro e Suplente;
- Pablo rodrigo do Nascimento rodrigues (MaT 57175275/1) - Membro;
- luanna frazão Pereira do Nascimento (MaT 5925653/2) - Membro;
- rodrigo fernando rodrigues Wanzeller (cpf:775718782-68) - Membro;
- Silvano José Botelho cerdeira (MaT 5273170/9) - Membro;
- rosa amélia Tavares Silva (MaT 5789710-4) - Membro;
- Marlene Moraes Nahum (MaT 54180585/2)- Membro;
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade por 
01 (um) ano.
 registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 26 de Setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia / fScMP

Protocolo: 857947

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 060/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 770/2022-GP/fScMP, torna 
pública a nova data que será realizada a licitação em referência, no 
dia 28/09/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Por item .
oBJETo: a presente licitação tem como objeto e futura e eventual aquisição 
de Medicamentos diversos objetivando abastecimento da fScM-Pa, conforme 
as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 26  setembro de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/cPl/fScMP

Protocolo: 857631

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 890/2022 – CAPE/GP/FSCMP, 19 DE SETEMBRO DE 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1202867;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor MarcElo cardoSo coSTa aNGEliM froTa, 
Matrícula nº 80846258/5, cargo de Gerente, cPf: 648.654.362-00, lotado 
na Gerência de Estrutura físico funcional e Patrimônio-GEff/fScMP, no 
valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

ProGraMa de traBaLHo FoNte de recUrso eLeMeNto de desPesa VaLor

10.122.1297.8338 0269 339030 r$ 4.000,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
45 dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para prestação 
de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido 
para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 19 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857698

diÁria
.

PORTARIA Nº 903/2022 – CAPE/GP/FSCMP, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1207689;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar para foz do /iguaçu/Pr, 
no período de 02/10/2022 a 08/10/2022, a fim de participar 16º Pregão 
Week instituto de Negócios Públicos;
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, seis diárias e 
meia ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
carloS GilBErTo ViEira da SilVa JUNior
cPf: 742.207.212-15
carGo: dirETor
loTaÇÃo: dirEToria adMiNiSTraTiVa fiNaNcEira
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 22 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857646
PORTARIA Nº 904/2022 – CAPE/GP/FSCMP, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1208071;
rESolVE:
i - aUToriZar o servidor abaixo listado, a viajar para foz do /iguaçu/Pr, 
no período de 02/10/2022 a 08/10/2022, a fim de participar 16º Pregão 
Week instituto de Negócios Públicos;
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, seis diárias e 
meia ao servidor abaixo listado, que se deslocará conforme item i.
WalTEr dE liMa MENdES Gil GoMES
cPf: 649.758.272-04
carGo: adMiNiSTrador
loTaÇÃo: coordENaÇÃo dE SErViÇoS GEraiS
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 22 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857653
PORTARIA Nº 905/2022 – CAPE/GP/FSCMP, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/1208143;
rESolVE:
i - aUToriZar a servidora abaixo listada, a viajar para foz do /iguaçu/Pr, 
no período de 02/10/2022 a 08/10/2022, a fim de participar 16º Pregão 
Week instituto de Negócios Públicos;
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, seis diárias e 
meia a servidora abaixo listada, que se deslocará conforme item i.
KaroliNNE da coSTa rodriGUES
cPf: 890.726.342-68
carGo: GErENTE
loTaÇÃo: coordENaÇÃo dE coNTaBilidadE
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 22 de setembro de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 857654

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1038/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 20 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
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considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1166683;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar
Patricia de Jesus ferreira Nunes 

Saraiva 5967979/1 Técnico de enfer-
magem cHr-caS 16/08/2022

ii- dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 857770
PORTARIA Nº 1037/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 20 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1166931;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Heitor Natan costa costa 5967312/1 Técnico de enfer-
magem cHr-caS 16/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 857771
Portaria Nº 1036/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
de 20 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1166759;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

cely roseli costa da costa 54180319/4 Técnico de enfer-
magem cHr-caS 16/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 857779
PORTARIA Nº 1056/2022 - GAPRE/AJUR/HEMOPA, 
de 13 setembro de 2022.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará suas atri-
buições legais,
Considerando o período de férias oficias de servidor membro da Comissão 
de Sindicância instaurada pela PorTaria Nº 878/2022 - aJUr/GaPrE/
HEMoPa de 08 de agosto de 2022;

considerando as informações constantes nos autos do Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/959721, bem como a necessidade de realização 
de diligencias, consideradas imprescindíveis para a correta resolução do 
caso concreto sob a responsabilidade da referida comissão de Sindicância.
rESolVE,
i – SoBrESTar o prazo da Sindicância referente ao Processo nº 2022/959721, 
publicada através da PorTaria Nº 878/2022 – GaPrE/aJUr/HEMoPa de 08 
de agosto de 2022, pelo período de 01/09/2022 a 05/10/2022;
ii - dê-se ciência, Publique-se e cumpra
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação
HEMoPa, em 13 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 857838
PORTARIA Nº 1048/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 21 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1043650;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar

Jussara Pereira de Menezes 5967807/1 Técnico de enfer-
magem GEcod 16/08/2022

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 21 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 857767
PORTARIA Nº 1035/2022 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 
de 20 de setembro de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; conside-
rando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/1052921;
rESolVE,
I– CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cin-
qüenta por cento) do vencimento base à servidora abaixo relacionada, em 
razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vi-
gente sobre a matéria na fundação

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo a coNtar
regina Helaine rego Pamplona dos 

Santos 54195203/3 Técnico de enfer-
magem GEcod 01/08/2022

ii- dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 20 de setembro de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 857769

coNtrato
.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2022 DECORRENTE DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/459860.

das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADO: diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 01.490.595/0001-
73 com sede na r. duarte coelho, 399 – f, cEP: 60873-665, fortaleza/cE, 
neste ato representada por seu representante legal Gabriel Simão ferreira, 
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portador da cédula de identidade nº. 0117182345 dic/rJ, cPf/Mf sob o 
nº.080.927.287-39, doravante denominada coNTraTada
do oBJETO: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS 
Para TESTES dE dETEcÇÃo E doSaGENS dE HEMoGloBiNaS Por croMa-
ToGrafia lÍQUida dE alTa PErforMaNcE (HPlc), coM cESSÃo dE EQUi-
PaMENTo EM rEGiME dE coModaTo SEM ÔNUS á fUNdaÇÃo HEMoPa.
do PraZo: o contrato proveniente deste Termo de referência vigorará 
pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, poden-
do ser prorrogado, caso compatível com a legislação que rege a matéria, 
por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782880000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
DO VALOR: o valor global do presente contrato é de r$ 160.000,00 (cen-
to e sessenta mil reais).
DO FISCAL DO CONTRATO: Será responsável pela Gestão do contrato 
a servidora responsável pela gerência do almoxarifado e Patrimônio, da 
fundação HEMoPa, e tendo como fiscal Técnica a servidora larissa Tatiana 
Valente Martins francês, Médica e responsável pela Gerência de Hemato-
logia- GEHEM.
do Foro: Belém – Pará
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de Setembro de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
Gabriel Simão ferreira - diaGNocEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES 
lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 857837
EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2022-PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 052/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/576859.

das Partes:
CONTRATANTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADO: daTaMEd lTda pessoa jurídica de direito privado, inscri-
ta no cNPJ sob o nº 38.658.399/0001-75 com sede na rua José cláudio 
Sanches, nº 200, Bairro califórnia, Belo Horizonte – MG, cEP: 30855-445, 
neste ato representada por seu representante legal EVaNdro acYPrESTE 
MoUra, portador da cédula de identidade nº.MG-10.475.543 cPf/Mf sob 
o nº. 045.661.386-23, doravante denominada coNTraTada
DO OBJETO: o objeto do presente contrato é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada EM rEaliZaÇÃo dE SErViÇo dE MaNUTENÇÃo PrEVEN-
TiVa EcorrETiVa EM cENTrifUGaS rEfriGEradaS Marca – THErMo 
fiSHErS ciENTific ModElo – Kr4i – rEGiSTroS PaTriMoNiaiS N° 
016460, 016461, 016526,016527, 016794, 004930, 005233, locadoS 
Na fUNdaÇÃo HEMoPa BElÉM/Pa -GErÊNcia dE ProcESSaMENTo dE 
SaNGUE – GEPro E No cHr-caSTaNHal.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses con-
tados da data de sua assinatura,podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo.
dos recUrsos: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339039
DO VALOR: o valor global do presente contrato é de r$ 58.500,00 (cin-
qüenta e oito mil e
quinhentos reais).
DO FISCAL DO CONTRATO: a execução do contrato será acompanhada 
e fiscalizada pela Gerência de Manutenção- GEMAN, da Fundação HEMOPA, 
representada pelo servidor Marcelo Victor Moura aranha, ao qual compe-
tirá acompanhar, controlar e avaliar a sua execução, atestar a efetividade 
da prestação dos serviços e dirimir as dúvidas que surgirem em seu curso;
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 21 de Setembro de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Evandro acypreste Moura- daTaMEd lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 857832

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 008/2022 
(REF. AO PROC. 2022/1175676).

das Partes:
CONTRATANTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADA: WEBMEd SolUÇÕES EM SaÚdE EirEli, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 05.731.550/0001-02 com 
sede na rua Paracatu, 300, Santa Terezinha, Juiz de fora/MG, neste ato 
representada por seu representante legal Marcelo Pessanha de Souza, 
portador da cédula de identidade nº.50.256.045-9/SSP/SP, cPf/Mf sob o 
nº.796.623.587-49, doravante denominada coNTraTada

OBJETO: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato nº 008/2022, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 especificamente 
quanto ao acréscimo de 07 (sete) HEMoGloBiNoMETroS, nas mesmas 
especificações e condições dos que já encontram se instalados, a serem 
disponibilizados pela contratada em regime de comodato, sem ônus para 
a contratante, observando-se todas as cláusulas referentes ao contrato 
vigente no que se refere a equipamentos. o aditivo é motivado pela expan-
são da coleta em nossa capital e região Metropolitana.
DO FORO: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 20 de Setembro de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Marcelo Pessanha de Souza- WEBMEd SolUÇÕES EM SaÚdE EirEli- contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 857827
4° terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 126/2021 

(REF. AO PROC. 2022/1154130).
das Partes:
CONTRATANTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADA: orBiS ENGENHaria lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 29.860.572/0001-22 com sede na rod. 
augusto Montenegro, n° 3800, Belém/Pa, cEP 66.820-000, neste ato re-
presentada por seu representante legal alysson diego Sousa da cunha, 
portador da cédula de identidade nº 4347555 Pc/Pa, cPf/ME sob o nº 
983.351.382-49, doravante denominada coNTraTada
OBJETO: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato nº 126/2021, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 especificamen-
te quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 15 (quinze) dias, 
visando a finalização da execução dos serviços contratados, ou seja, de 
11/09/2022 a 26/09/2022.
DO FORO: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 08 de Setembro de 2022
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
alysson diego Sousa da cunha - orBiS ENGENHaria lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 857829
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 094/2021 

(REF. PROC. 2022/739023)
daS ParTES:
CONTRATANTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
CONTRATADA: claro S/a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº 40.432.544/001-47 com sede na rua Henri dunant, n° 
780, Torres a e B Santo amaro, São Paulo, com escritório regional loca-
lizado na Travessa Quintino Bocaiúva, n°1186, Nazaré, Belém/Pa, neste 
ato representada por seu representante legal regina Zarife do Nacimento, 
portador da cédula de identidade nº 2309283/ SEGUP/Pa, cPf/Mf sob o 
nº 426.148.212-68, doravante denominada coNTraTada
OBJETO: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato Nº 094/2021, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) 
meses, ou seja, de 22/09/2022 a 22/09/2023.
Valor: o valor global do contrato para este Termo aditivo é de r$ 
15.056,88 (quinze mil cinqüenta e seis reais e oitenta e oito centavos).
FONTE DO RECURSO: as despesas decorrentes deste aditivo contratual 
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
Programa de Trabalho: 10122129783380000
Natureza da despesa: 339039
fonte de recurso: 0103002156
DO FORO: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 20 de Setembro de 2022.
assiNatUras:
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
regina Zarife do Nacimento - claro S/a - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 857821

aViso de LicitaÇÃo
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022 – HEMOPA
Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/731948
OBJETO: Aquisição de mobiliário, conforme especificações contidas no Ter-
mo de referência.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 07/10/2022 (sexta-feira)
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0269001022, 0103000000 e 0301000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 857825
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PUBLicaÇÃo do resULtado do PreGÃo eLetroNico 
srP Nº 061/2022 - HeMoPa

a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022 - aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público que a sessão do Processo administrativo 
Eletrônico 2022/558480 - Pregão Eletrônico SrP Nº 061/2022 para 
rEGiSTro dE PrEÇoS aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS do coMPoNENTE 
ESPEcialiZado da aSSiSTÊNcia farMacÊUTica (cEaf) aTraVÉS dE 
SrP, Para aTENdEr aoS PaciENTES da fUNdaÇÃo HEMoPa, em grau de 
repetição do item fracassado no Pregão Eletrônico SrP 043/2022, restou 
fracaSSado PEla 2ª VEZ.
os autos do Processo administrativo Nº 2022/558480 estão à disposição 
dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém, 26 de setembro de 2022
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 857643

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 1057/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2022/1205491 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 857743
Nº da portaria: 1058/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
MarcElo ViTor MoUra araNHa Gerente/GEMaN 57225121
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 1290,00
observação: Nº do Processo: 2022/1211427 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 857747

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA N° 515, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar o servidor leandro Souza rodrigues, matrícula nº. 5827850/2, 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 271/2022 – MANÁ CONSTRUÇÕES DE RODOVIAS EIRELI
oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia 
para a prestação de serviços profissionais para Desmontagem, Forneci-
mento e Instalação de Câmaras Frigoríficas, para suprir as necessidades do 
setor de Serviço de Nutrição e dietética (SNd) locado na sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 22/09/2022 e término em 20/03/2023.
ProcESSo 2022/754785
ModalidadE: coNViTE 02.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 857958

.

.

errata
.

errata
NO DOE N° 35.128, que publicou o nº publicação 857411 da PUBLI-
caÇÃo do coNtrato Nº 206/2022/FPeHcGV
ONDE SE LÊ:
coNTraTo N° 206/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS Para aTEN-
dEr a NEcESSidadE dE 12 (doZE) MESES NaS clÍNicaS, UNidadES dE 
TEraPia iNTENSiVa, aMBUlaTÓrio, cENTro cirÚrGico E oBSTÉTri-
co da fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar 
ViaNNa (fPEHcGV).

ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 110/2022
daTa aSSiNaTUra: 21/09/2022
ViGÊNcia: iNÍcio EM 21/09/2022 E TÉrMiNo EM 20/09/2023
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE dE rEcUrSo: 0269; 0103; 0149; 0669
coNTraTado:
NoME: Tc aTUal coMÉrcio dE MEdicaMENToS lTda-EPP
ENdErEÇo: rUa fraNciSco rEal, N° 1085 – Sala 202 – PadrE MiGUEl
cEP: 21.810-041
rio dE JaNEiro
TElEfoNE: (21)2440-0533
E-Mail: Tca.farMa@HoTMail.coM
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
LEIA-SE:
coNTraTo N° 206/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo:
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS Para aTEN-
dEr a NEcESSidadE dE 12 (doZE) MESES NaS clÍNicaS, UNidadES dE 
TEraPia iNTENSiVa, aMBUlaTÓrio, cENTro cirÚrGico E oBSTÉTri-
co da fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar 
ViaNNa (fPEHcGV).
Valor: r$ 81.030,00 (oitenta e um mil e trinta reais)
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 110/2022
daTa aSSiNaTUra: 21/09/2022
ViGÊNcia: iNÍcio EM 21/09/2022 E TÉrMiNo EM 20/09/2023
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
ElEMENTo dE dESPESa: 339030
foNTE dE rEcUrSo: 0269; 0103; 0149; 0669
coNTraTado:
NoME: Tc aTUal coMÉrcio dE MEdicaMENToS lTda-EPP
ENdErEÇo: rUa fraNciSco rEal, N° 1085 – Sala 202 – PadrE MiGUEl
cEP: 21.810-041
rio dE JaNEiro
TElEfoNE: (21)2440-0533
E-Mail: Tca.farMa@HoTMail.coM
ordENador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 858033

coNtrato
.

Contrato Nº 88/2022
objeto: contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços de administração e gerenciamento informatizado 
de fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis em rede de pos-
tos credenciados em todo o território nacional para veículos automotores, 
com utilização de cartão magnético, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento, para a fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV..
Valor anual: r$ 255.411,36 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e 
onze mil e trinta e seis centavos)
data de assinatura: 15/09/2022
Vigência. início em 15/09/2022 e término em 14/09/2023.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.4668
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103002169
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: TicKET SolUÇÕES HdfTd S/a
Endereço: rua Machado de assis, nº 50 - rS
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 857774
Contrato N° 228/2022
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:
objeto: aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, para atender as 
necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna — fPEHcGV
Valor total: r$226.440,00 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e 
quarenta reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29/2022
data assinatura:  22/09/2022
Vigência: início em 22/09/2022 e término em 21/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa:
fonte de recurso: 0269,0103,0130 e suas respectivas sub fontes e superavits
coNTraTado:
Nome: iNSTraMEd iNdÚSTria MÉdico HoSPiTalar lTda
Endereço: BEco JoSÉ PariS, 339 – PaVilHÃo N° 18 E 19 – Bairro SaraNdi
PorTo alEGrE/rS
cEP: 91140-310
Telefone: (51) 3073-8200/ 3073-8228
E-mail: licitacoes@instramed.com.br
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 858023
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CONTRATO Nº 271/2022
r$212.015,74 (duzentos e doze mil, quinze reais e setenta e quatro centavos).
oBJETo: contratação de empresa especializada na área de engenharia 
para a prestação de serviços profissionais para Desmontagem, Forneci-
mento e Instalação de Câmaras Frigoríficas, para suprir as necessidades do 
setor de Serviço de Nutrição e dietética (SNd) locado na sede da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
data de assinatura: 22/09/2022
Vigência: início em 22/09/2022 e término em 20/03/2023
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.39
fonte do recurso: 0291,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superávits
origem do recurso: Estadual
NoME: MaNá coNTrUÇÕES dE rodoViaS EirEli
Endereço: ala. leandro ribeiro, nº 1454 - aldeia
Telefone: (91) 98612-2541
E-mail: manaconstruçoeseireli@gmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 857955
contrato N° 231/2022
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:
objeto: aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares, para atender as 
necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna — fPEHcGV
Valor total: r$552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29/2022
data assinatura:  22/09/2022
Vigência: início em 22/09/2022 e término em 21/09/2023.
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa:
fonte de recurso: 0269,0103,0130 e suas respectivas sub fontes e superavits
coNTraTado:
Nome: alfa MEd SiSTEMaS MÉdicoS lTda
Endereço: rUa HUM, N° 80ª, diSTriTo iNdUSTrial GENESco aParEci-
do dE oliVEira
laGoa SaNTa /MG
cEP: 33.240-094
Telefone: (31)3681-6388
E-mail: atendimento@alfamed.com
ordenador:  ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 857980

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 144/2022
a presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços continuados, com dedicação de mão de obra 
de maqueiro, para atender às necessidades da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna e da clínica de Hemodiálise dr. Montei-
ro Leite, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações do 
Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para 
fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 14/10/2022
Hora de abertura: 9h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 858026

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/FHCGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos para 
saúde para atender a necessidade de assistência a pacientes neonatos da 
fPEHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

  01. 

Bolsa para transferência de hemocompo-
nentes simples 150ml, anticoagulante/ 

solução preservam-te (cPda-1) estéril e 
apirogênico. Possui perfurador desenvol-
vido para adaptação em todas as bolsas 
de sangue, embalagem individualizada 
em papel grau cirúrgico produzidas em 

PVc atóxico.

3600 r$ 55.512,00  f cardoSo E cia lTda

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 117/fHcGV/2022:
r$ 55.512,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e doze reais)
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 857736

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 130/FHcGV/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada em engenharia para pres-
tação de serviços técnicos profissionais para Elaboração de Projetos Execu-
tivos complementares de Engenharia e Execução dos Projetos elaborados 
nas dependências da fHcGV.
EMPrESa(S) VENcEdora(S):

iteM esPeciFicaÇÃo QUaNt VaLor GLoBaL VeNcedor

1. 

 contratação de empresa especializada na área 
de engenharia para a prestação de serviços 

técnicos profissionais para Elaboração de Projetos 
Executivos complementares de Engenharia e 

Execução dos Projetos elaborados, para reforma e 
readequação do Serviço de Psiquiatria do imóvel 

sede da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna – fPEHcGV, por um período 

de 12 (doze) meses.

01 r$ 3.723.000,00 MaNa coNSTrUcoES dE 
rodoViaS EirEli

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 130/fHcGV/2022:
r$ 3.723.000,00 (Três milhões, setecentos e vinte e três mil reais.)
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 857720

.

.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022/FPEHCGV
ata de registro de Preços Nº 180/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 99/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/197745, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 23/09/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Stents e Balões para angioplastia coro-
nariana (Órteses, Próteses e Materiais Especiais – oPME), em regime de 
antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses, no Serviço 
de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: MicroPorT SciENTific VaScUlar BraSil lTda, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 29.182.018/0001-
33, inscrição Estadual nº 118.796.322.116, com sede na avenida Ermano 
Marchetti, n° 1435, Galpão B, Bairro: água Branca – São Paulo/SP, cEP: 
05.038-001.

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid

VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

01
cateter balão não complacente para angioplastia translumi-
nal percutânea coronariana – tamanhos que variam de 2 a 
4,0mm de diâmetro, e comprimento de 10mm a 20mm.

500 UNd r$ 313,00 r$ 156.500,00

02

cateter balão semi- complacente para angioplastia trans-
luminal percutânea coronariana – tamanhos que variam 
de 1,25 a 4,0mm de diâmetro, e comprimento de 10mm 

a 20mm.

1.500 UNd r$ 313,00 r$ 469.500

 
 Valor ToTal: r$ 626.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 626.000,00 (Seiscentos e vinte 
e seis mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 857772
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2022/FPEHCGV
ata de registro de Preços Nº 181/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 99/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/197745, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 23/09/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Stents e Balões para angioplastia coro-
nariana (Órteses, Próteses e Materiais Especiais – oPME), em regime de 
antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses, no Serviço 
de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: doc MEd coMÉrcio iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 66.877.184/0001-80, 
inscrição Estadual nº 113.302.970.115, com sede na avenida dos autono-
mistas, 4.900, Km 18 – osasco/SP, cEP: 06.194-060.

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid

VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

03
Stent convencional de angioplastia coronária – tamanhos 
que variam de 4 a 5mm de diâmetro, e comprimento de 9 

a 30mm.
100 UNd r$ 800,00 r$ 80.000,00

 
 Valor ToTal: r$ 80.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 857803
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2022/FPEHCGV
ata de registro de Preços Nº 182/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 99/2022/fPEHcGV, Processo nº 2022/197745, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 23/09/2022.
oBJETo: aquisição eventual de Stents e Balões para angioplastia coro-
nariana (Órteses, Próteses e Materiais Especiais – oPME), em regime de 
antecipação, para atender a necessidade de 12 (doze) meses, no Serviço 
de Hemodinâmica da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna (fPEHcGV).
EMPrESa: BoSToN SciEBTific do BraSil, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.513.946/0001-14, inscrição Estadual 
nº 114.954.590.110, com sede na av. das Nações Unidades, 21.476, Pré-
dios P8, P9 e P10 – Vila almeida, São Paulo/SP, cEP: 04.795-000.

iteM descriÇÃo QUaNti-
dade UNid VaLor

UNitÁrio
VaLor
totaL

04
Stent farmacológico de angioplastia coronária – ta-

manhos que variam de 2 a 4mm de diâmetro, e compri-
mento de 8 a 40mm.

3.000 UNd r$ 657,00 r$ 1.971.000,00

 
 Valor ToTal: r$ 1.971.000,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.971.000,00 (Um milhão, nove-
centos e setenta e um mil reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 857807
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO 5º TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 052/2017
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o que dispõe o art. 79, inciso ii da lei nº 8.666/1993;
rESolVE:
i – rescindir, de comum acordo, o 5º Termo aditivo ao contrato nº 
052/2017, referente à adesão ao Pregão Eletrônico nº 012/2016/SEad/
DGL, firmado entre a FPEHCGV e a Empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT 
S/a, considerando a formalização do Pregão Eletrônico SrP/SEPlad/dGl 
Nº 0024/2021 do qual o contratante fPEHcGV é Órgão participante e a 
contratada TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a foi a vencedora do supracitado 
PE e firmarão novo contrato.
dessa forma, não cabendo as partes qualquer indenização em razão do que 
se pactua, e consequentemente não havendo mais obrigações contratuais.
Belém, 15 de SETEMBro de 2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dirETor PrESidENTE da fPEHcGV

Protocolo: 857597

secretaria de estado
de traNsPortes

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito os termos da publicação n° 847456, referentes ao 
3° Termo aditivo do contrato 008/2021, publicado no doE n° 35.102 de 
02 de setembro de 2022.

Protocolo: 857671

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 50/2022 – SEDAP
oBJETo: acrÉSciMo dE SErViÇoS, aUMENTaNdo o QUaNTiTaTiVo dE 
SErViÇoS PrEViSToS No coNTraTo oriGiNal.
do acrÉSciMo: aProXiMadaMENTE 1,97%(UM VÍrGUla NoVENTa E 
SETE Por cENTo), SoBrE o Valor iNicial do coNTraTo, o QUE EQUi-
ValE ao MoNTaNTE dE r$ 92.250,42 (NoVENTa E doiS Mil, dUZENToS 
E ciNQUENTa rEaiS E QUarENTa E doiS cENTaVoS), PaSSaNdo o Va-
lor do coNTraTo Nº 50/2022 dE r$ 4.677.104,75 (QUaTro MilHÕES, 
SEiScENToS E SETENTa E SETE Mil, cENTo E QUaTro rEaiS E SETENTa 

E ciNco cENTaVoS), Para r$ 4.769.355,17 (QUaTro MilHÕES, SETE-
cENToS E SESSENTa E NoVE Mil, TrEZENToS E ciNQUENTa E ciNco 
rEaiS E dEZESSETE cENTaVoS).
doTaÇÃo orÇaMENTária: ProJETo aTiVidadE: 8715; foNTE dE rE-
cUrSo: 0306; NaTUrEZa dE dESPESa: 449051; fUNÇÃo ProGraMáTi-
ca: 20.608.1491.8715.
daTa dE aSSiNaTUra: 26/09/2022.
coNTraTado: aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
JUSTificaTiVa: Para aTENdEr iNTErESSE PÚBlico.
ENdErEÇo: PaSSaGEM dalVa, Nº 185, Na cidadE dE BElÉM-Pa, Bair-
ro: MaraMBaia, cEP: 66.615-080.
ordENador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 857724

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

5º Termo Aditivo ao Convênio N° 20/2021 - SEDAP
data de assinatura: 26/09/2022
objeto: : Prorrogar o prazo de vigência e execução do convênio nº 04/2021 
por mais 03 (três) meses, a contar do dia 01/08/2022 à 30/11/2022.
Endereço: avenida Vinte e dois Março, nº 915, cEP: 68.380-000, no Muni-
cípio de São félix do Xingu, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 858027
6º Termo Aditivo ao Convênio N° 04/2021 - SEDAP
data de assinatura: 26/09/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência e execução do convênio nº 04/2021, 
por mais 04 (quatro) meses, a contar do dia 01/12/2022 à 30/03/2023.
convenente: MUNiciPio dE SÃo fEliX do XiNGU.
Endereço: avenida Vinte e dois de Março, n° 915, cEP: 68.380-000, no 
Município de São felix do Xingu.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 858031

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1671 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que a diretoria de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário – dEaf, do iTErPa, em conformidade com os dados e mapas 
cadastrais do instituto, constatou o domínio do Estado do Pará sobre terras 
devolutas localizadas no Município de cametá, abrangendo uma área de 
3.379,0932 ha;
coNSidEraNdo que foi deduzido uma área de 58,0654 ha referente ao 
lote de José Maria rodrigues 2003/256769, restando uma área liquida de 
3.379,0932 ha.
coNSidEraNdo, os termos da instrução Normativa 002/2009, do iTErPa, 
no que se refere à arrecadação de área, com ressalva a possíveis retifica-
ções de área e averbações posteriores;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2013/598092.
rESolVE:
i – arrEcadar, a área de terras devolutas, incorporando-a ao patrimônio 
do Estado do Pará, incluídas na poligonal com 3.379,0932 (três mil trezen-
tos e setenta e nove hectares, nove ares e trinta e dois centiares), deno-
minada GlEBa QUiloMBo SÃo BENEdiTo, localizada no Município came-
tá, com limites, confrontações e demais especificações técnicas constantes 
no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, nos seguintes termos: Par-
tindo do marco f1E-M8036, de coordenada N =  9.735.198,07m e E = 
674.043,83m; liNHa idEal; deste, segue pelo lote ocupado por coMUNi-
dadE rEMaNEScENTE dE QUiloMBo do caTalÃo, com a seguinte dis-
tância  15,98 m e azimute plano 91°39’00” até o marco f1E-M8035, de 
coordenada N = 9.735.197,61m e E = 674.059,80m; 2.344,62 m e azimu-
te plano 106°01’54” até o marco f1E-M8034, de coordenada N = 
9.734.550,10m e E = 676.313,24m; 6.471,66 m e azimute plano 
105°09’48” até o marco f1E-M8024, de coordenada N = 9.732.857,31m e 
E = 682.559,59m;  liNHa idEal; deste, segue pelo lote ocupado por caM-
Po NaTUral (GoVErNo do ESTado), com a seguinte distância  3.390,62 
m e azimute plano 218°04’31” até o marco f1E-M8027, de coordenada N 
= 9.730.188,21m e E = 680.468,60m; 3.945,75 m e azimute plano 
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263°20’55” até o marco f1E-M8028, de coordenada N = 9.729.731,19m e 
E = 676.549,41m;  liNHa idEal; deste, segue pelo lote ocupado por ES-
Polio dE MaNoEl liMa, com a seguinte distância  490,15 m e azimute 
plano 338°11’49” até o marco f1E-M8026, de coordenada N = 
9.730.186,28m e E = 676.367,36m; 123,13 m e azimute plano 359°23’42” 
até o marco f1E-M8025, de coordenada N = 9.730.309,40m e E = 
676.366,06m; 153,01 m e azimute plano 286°11’47” até o marco f1E
-M8042, de coordenada N = 9.730.352,08m e E = 676.219,12m; 2.456,87 
m e azimute plano 272°26’28” até o marco f1E-M8029, de coordenada N 
= 9.730.456,72m e E = 673.764,48m;  Situado no limite da faixa de do-
mínio da Estrada; deste, segue pelo lote ocupado por ESTrada SÃo BENE-
diTo, com a seguinte distância  23,41 m e azimute plano 289°01’24” até 
o marco f1E-M8030, de coordenada N = 9.730.464,35m e E = 
673.742,35m;  liNHa idEal; deste, segue pelo lote ocupado por aNTÔ-
Nio iraN, com a seguinte distância  271,14 m e azimute plano 270°23’27” 
até o marco f1E-M8031, de coordenada N = 9.730.466,20m e E = 
673.471,22m; 53,81 m e azimute plano 8°56’52” até o marco f1E-M8032, 
de coordenada N = 9.730.519,36m e E = 673.479,59m; 114,07 m e 
azimute plano 288°13’02” até o marco f1E-M8033, de coordenada N = 
9.730.555,02m e E = 673.371,24m;  rio; deste, segue pelo lote ocupado 
por MarGEM dirEiTa do rio TocaNTiNS, com a seguinte distância  
36,15 m e azimute plano 268°41’04” até o marco f1E-V8350, de coorde-
nada N = 9.730.554,19m e E = 673.335,10m; 80,60 m e azimute plano 
0°21’20” até o marco f1E-V8344, de coordenada N = 9.730.634,79m e E 
= 673.335,60m; 86,66 m e azimute plano 351°15’54” até o marco f1E
-V8338, de coordenada N = 9.730.720,44m e E = 673.322,44m; 52,38 m 
e azimute plano 331°00’10” até o marco f1E-V8334, de coordenada N = 
9.730.766,25m e E = 673.297,05m; 92,12 m e azimute plano 354°40’05” 
até o marco f1E-V8327, de coordenada N = 9.730.857,97m e E = 
673.288,49m; 91,55 m e azimute plano 350°41’50” até o marco f1E
-V8320, de coordenada N = 9.730.948,32m e E = 673.273,69m; 56,21 m 
e azimute plano 347°30’59” até o marco f1E-V8316, de coordenada N = 
9.731.003,20m e E = 673.261,54m; 67,65 m e azimute plano 332°47’00” 
até o marco f1E-V8311, de coordenada N = 9.731.063,36m e E = 
673.230,60m; 89,91 m e azimute plano 355°03’42” até o marco f1E
-V8305, de coordenada N = 9.731.152,94m e E = 673.222,86m; 71,97 m 
e azimute plano 337°37’46” até o marco f1E-V8300, de coordenada N = 
9.731.219,49m e E = 673.195,47m; 83,43 m e azimute plano 350°16’12” 
até o marco f1E-V8294, de coordenada N = 9.731.301,72m e E = 
673.181,37m; 64,26 m e azimute plano 1°42’12” até o marco f1E-V8289, 
de coordenada N = 9.731.365,95m e E = 673.183,28m; 42,33 m e azimu-
te plano 6°06’09” até o marco f1E-V8286, de coordenada N = 
9.731.408,04m e E = 673.187,78m; 87,61 m e azimute plano 5°13’09” até 
o marco f1E-V8280, de coordenada N = 9.731.495,29m e E = 673.195,75m; 
108,22 m e azimute plano 357°45’17” até o marco f1E-V8273, de coorde-
nada N = 9.731.603,43m e E = 673.191,51m; 70,76 m e azimute plano 
344°45’35” até o marco f1E-V8268, de coordenada N = 9.731.671,70m e 
E = 673.172,91m; 39,23 m e azimute plano 356°02’21” até o marco f1E
-V8265, de coordenada N = 9.731.710,84m e E = 673.170,20m; 56,96 m 
e azimute plano 355°42’39” até o marco f1E-V8261, de coordenada N = 
9.731.767,64m e E = 673.165,94m; 69,57 m e azimute plano 348°15’20” 
até o marco f1E-V8256, de coordenada N = 9.731.835,75m e E = 
673.151,78m; 67,36 m e azimute plano 342°17’58” até o marco f1E
-V8251, de coordenada N = 9.731.899,92m e E = 673.131,30m; 153,42 m 
e azimute plano 359°11’09” até o marco f1E-V8240, de coordenada N = 
9.732.053,32m e E = 673.129,12m; 68,43 m e azimute plano 11°19’35” 
até o marco f1E-V8235, de coordenada N = 9.732.120,42m e E = 
673.142,56m; 85,84 m e azimute plano 354°18’14” até o marco f1E
-V8229, de coordenada N = 9.732.205,84m e E = 673.134,04m; 68,80 m 
e azimute plano 351°23’22” até o marco f1E-V8224, de coordenada N = 
9.732.273,86m e E = 673.123,74m; 40,61 m e azimute plano 359°19’22” 
até o marco f1E-V8221, de coordenada N = 9.732.314,47m e E = 
673.123,26m; 175,31 m e azimute plano 8°49’48” até o marco f1E-V8209, 
de coordenada N = 9.732.487,70m e E = 673.150,17m; 171,09 m e 
azimute plano 9°27’36” até o marco f1E-V8197, de coordenada N = 
9.732.656,46m e E = 673.178,29m; 57,25 m e azimute plano 357°03’22” 
até o marco f1E-V8193, de coordenada N = 9.732.713,63m e E = 
673.175,35m; 39,20 m e azimute plano 3°43’46” até o marco f1E-V8190, 
de coordenada N = 9.732.752,75m e E = 673.177,90m; 96,65 m e azimu-
te plano 12°32’58” até o marco f1E-V8183, de coordenada N = 
9.732.847,09m e E = 673.198,90m; 153,96 m e azimute plano 15°23’12” 
até o marco f1E-V8172, de coordenada N = 9.732.995,53m e E = 
673.239,75m; 200,18 m e azimute plano 10°59’32” até o marco f1E
-V8158, de coordenada N = 9.733.192,04m e E = 673.277,92m; 273,13 m 
e azimute plano 3°50’15” até o marco f1E-V8139, de coordenada N = 
9.733.464,56m e E = 673.296,20m; 88,00 m e azimute plano 356°29’43” 
até o marco f1E-V8133, de coordenada N = 9.733.552,40m e E = 
673.290,82m; 55,45 m e azimute plano 348°24’01” até o marco f1E
-V8129, de coordenada N = 9.733.606,72m e E = 673.279,67m; 181,85 m 
e azimute plano 356°43’40” até o marco f1E-V8116, de coordenada N = 
9.733.788,27m e E = 673.269,29m; 154,73 m e azimute plano 353°03’03” 
até o marco f1E-V8105, de coordenada N = 9.733.941,86m e E = 
673.250,57m; 43,55 m e azimute plano 351°29’45” até o marco f1E
-V8102, de coordenada N = 9.733.984,93m e E = 673.244,13m; 118,37 m 
e azimute plano 341°51’05” até o marco f1E-V8094, de coordenada N = 
9.734.097,41m e E = 673.207,26m; 160,13 m e azimute plano 339°23’19” 
até o marco f1E-V8083, de coordenada N = 9.734.247,29m e E = 
673.150,89m; 166,73 m e azimute plano 334°11’11” até o marco f1E
-V8071, de coordenada N = 9.734.397,38m e E = 673.078,29m; 47,67 m 
e azimute plano 2°43’45” até o marco f1E-V8067, de coordenada N = 
9.734.445,00m e E = 673.080,56m; 115,88 m e azimute plano 9°25’00” 
até o marco f1E-V8059, de coordenada N = 9.734.559,32m e E = 
673.099,52m; 205,54 m e azimute plano 358°58’07” até o marco f1E
-V8045, de coordenada N = 9.734.764,83m e E = 673.095,82m; 146,54 m 

e azimute plano 347°24’23” até o marco f1E-V8035, de coordenada N = 
9.734.907,84m e E = 673.063,87m; 116,56 m e azimute plano 341°34’33” 
até o marco f1E-V8027, de coordenada N = 9.735.018,43m e E = 
673.027,03m; 155,59 m e azimute plano 340°04’07” até o marco f1E-V8016, 
de coordenada N = 9.735.164,70m e E = 672.973,99m; 81,46 m e azimute 
plano 345°52’30” até o marco f1E-V8010, de coordenada N = 9.735.243,70m 
e E = 672.954,11m; 78,59 m e azimute plano 355°57’55” até o marco f1E
-V8004, de coordenada N = 9.735.322,10m e E = 672.948,58m; 7,75 m e 
azimute plano 358°09’09” até o marco f1E-P8014, de coordenada N = 
9.735.329,85m e E = 672.948,33m;  1.103,40 m e azimute plano 96°51’33” 
m até o marco f1E-M8036, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas 
as coordenada aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, a partir  , de coordenada N m e E m, e encontram-se representadas 
no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 51°00’, fuso -22, 
tendo como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita, ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas à matrícula da 
área em nome do Estado do Pará, junto ao cartório de registro de imóveis 
da comarca de cametá.
flávio ricardo albuquerque azevedo
respondendo pela Presidência do iTErPa
PorTaria Nº 013/2019

Protocolo: 857804

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo 02/2022- coNtrato 22/2020
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa -
cNPJ: 05.089.495/0001-90
coNTraTado: EMPrESa PorTo SEGUro coMPaNHia dE SEGUroS GE-
raiS -cNPJ: 61.198.164/0001-60
ENdErEÇo: av. rio Branco, n° 1489, Bairro: campo Elíseos, 
cEP: 01.205.001- São Paulo- SP
ProcESSo: 2020/404729-PaE
oBJETo: Prorrogação contratual pelo período de 12 meses.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art.57, inciso ii dalei 8.666/1993.
ViGÊNcia: 16/09/2022 a 15/09/2023
Valor GloBal aNUal: r$ 2.729,52 (dois mil, setecentos e vinte e nove 
reais e cinquenta e dois centavos)
EXErcÍcio: 2022 - Projeto atividade: 21.122.1297.8338;
Elemento de despesas: 339039
ação: 273.646; fonte: 0661; P.i.: 412.000.8338c
daTa aSSiNaTUra: 13/09/2022 - ordENador: flaVio ricardo alBU-
QUErQUE aZEVEdo– Presidente em exercício-portaria 13/2019

Protocolo: 857586

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 relaciona-
dos estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especificações:
fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.

ord Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

1 2022/236909
HEraldo cor-

rEia rodriGUES 
dE aTaÍdE

SiTio GraVaTá 130,8021 ViciNal Pa áGUa fria 
KM-03

Eldorado doS 
caraJaS

2 2022/236854
HEraldo cor-

rEia rodriGUES 
dE aTaÍdE

SiTio aTiBaia 85,1400 ViciNal Pa áGUa fria 
KM-06

Eldorado doS 
caraJaS

3 011200042/2022 GlEidSoN lEiTE 
SilVa

faZENda 
alVorEcEr 1327,9910

À M/d da ESTrada 
Pará PiGMENToS 

KM 1,2

iPiXUNa do 
Pará

4 083006297/2021
lETÍcia Salda-
NHa caMarGoS 

airES

faZENda 
ESPlaNada 1449,1411 ViciNal do 14, 

KM - 65
SÃo fÉliX do 

XiNGU

5 2021/1061056 lEoNardo Mar-
TiNS Maia

SÍTio araPi-
raNGa 47,0909 Pa-124 KM 05, raMal 

da Vila SaNTa roSa SaliNÓPoliS

6 2017/41498 PaUlo cESar lE-
MoS dE oliVEira

cHacara SÃo 
JoSÉ 43,0092

rod. Pa 151, KM 10, 
SENTido MocaJUBa/
BaiÃo, raMal SEM 

dENoMiNaÇÃo, KM 1

BaiÃo

7 2022/654497 Waldir GoES 
rodriGUES

SÍTio SaNTa 
crUZ 71,9450

raMal do GUaJará 
SErraria À 3KM No 

raMal do cHico 
PrETo

BarcarENa

Belém (Pa), 26.09.2022
flávio ricardo a. azevedo
respondendo pela Presidência
Portaria nº013/2019
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 857750
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NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 061/2022-NGPr Belém, 26 de setembro de 2022.
o GErENTE EXEcUTiVo do NÚclEo dE GErENciaMENTo do Pará rU-
ral - NGPr, no exercício de suas atribuições legais, estabelecida na lei 
Estadual nº 6.797, de 16 de novembro de 2005 e decreto de 08 de janeiro 
de 2019, publicado do doE de nº33.776 de 09 de janeiro de 2019.
rESolVE:
i - rEVoGar a Portaria 011/2022 de 10/02/2022, publicado no doE 
34.863 de 11/02/2022, que designou lariSSa Eloi caSTro SaNToS, 
ocupante do cargo de apoio Técnico, id. funcional nº. 5959363/1, porta-
dora do cPf Nº. 017.888.103-17, para responder pelo coNTrolE iNTEr-
No, deste NGPr
 ii- os efeitos desta Portaria retroagirão a contar de 20/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo do Núcleo de Gerenciamento Pará rural

Protocolo: 857745

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

PORTARIA Nº 6132 de 26 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, ocupante do cargo de 
aGENTE fiScal aGroPEcUario, lotação/UlSa dE SÃo fEliX do XiNGU, 
matrícula nº 6403701/1, para a função de fiscal e roSSllENEY alVES 
SaMPaio PalHETa, ocupante do cargo GErENTE rEGioNal dE TUcUMÃ, lota-
ção/GErENcia dE TUcUMÃ, matrícula nº 5960560/1, para suplente do contrato 
nº 170/2014, firmado pela ADEPARÁ e SERGIO CORDEIRO DE ARAÚJO,  CPF: 
609.662.382-49, que tem por objeto a locação de imóvel para Sediar Unidade 
administrativa da adEPará, no Município de TaBoca-Vila.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 857598
PORTARIA Nº 6140 de 26 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 PEdro ElViS GoMES dE carValHo, ocupante do car-
go de afa-EfETiVo, lotação/UlSa – SÃo MiGUEl do GUaMá, matrícula 
nº 5871123/2, para a função de fiscal e roSilaNE SoarES dE Maria So-
drÉ, ocupante do cargo fEa-EfETiVo, lotação/UlSa – SÃo MiGUEl do GUa-
MÁ, matrícula nº 54180047/2, para suplente do Contrato nº 031/2021, fir-
mado pela adEPará e clEdSoN dE JESUS SodrE,  cPf: 574.806.302-63, 
que tem por objeto a locação de imóvel para Sediar Unidade administrativa 
da adEPará, no Município de SÃo MiGUEl do GUaMá.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 857672
Portaria Nº 6149 de 26 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, ocupante do cargo 
de fEa-EfETiVo, lotação/JUrUTi, matrícula nº 5870968/3, para a função 
de fiscal e cElSo aNdradE BaTiSTa PErEira, ocupante do cargo afa
-EfETiVo, lotação/oriXiMiNá, matrícula nº 57220929/2, para suplente 
do Contrato nº 046/2021, firmado pela ADEPARÁ e NAFTTALI DE SOUSA 
liMa,  cPf:  442.188.422-72, que tem por objeto a locação de imóvel 
para Sediar Unidade administrativa da adEPará, no Município de cUrUá.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 857703

terMo aditiVo a coNtrato
.

7° Termo Aditivo
coNTraTo Nº 083/2018
ProcESSo N° 2018/287108
Projeto/atividade: 928338
Natureza da despesa: 339040
fonte: 0261000000
Valor ToTal: r$ 2.500.000,00
ViGÊNcia: 27/09/2022 à 26/09/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: Serviço de administração, gerenciamento e 
controle de frota, com implantação e operação de sistema informatizado e 
integrado, via internet.
JUSTificaTiVa: Prorrogação pelo período de 12 (doze) meses e alteração 
da razão social da contratada.
coNTraTada: VolUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo lTda, cNPJ nº: 
03.817.702/0001-50
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral

Protocolo: 856364

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 6133/2022: BENEfici-
ário: EdiNaldo Garcia SilVa;Matrícula: 54189700;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para 
atender as necessidades da UlSa de igarapé-açu.Elemento de despesa/ 
Valor: 339030/36/39/47/ r$ 2.140,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Pra-
zo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: TaTiaNE 
ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 857610

.

.

diÁria
.

Portaria: 6156/2022 
Objetivo: Dar apoio nas fiscalizações volantes de trânsito em cumprimen-
to a Portaria 2789/2020- adEPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: caMETá, iGaraPÉ-Miri/Pa 
Servidor: 003082/JoÃo oTáVio rodiGUES NETo (aUXiliar adMiNiS-
TraTiVo (dE PrEfEiTUra MUNiciPal)) / 2,5 diáriaS / 28/09/2022 a 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857808
Portaria: 6158/2022 
objetivo: realizar apoio a fiscalização de Trânsito agropecuário.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
alENQUEr, SaNTarÉM/Pa Servidor: 54188789/ caMila rocHa fEr-
rEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 10,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
13/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857816
Portaria: 6159/2022 
objetivo: realizar emissão de GTa, atualização cadastral, atendimento ao 
público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa 
MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 03/10/2022 a 
07/10/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857820
Portaria: 6157/2022 
objetivo: realizar a vistoria técnica em estabelecimentos processadores de 
derivados da Mandioca e Polpa de fruta.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa destino: BENEVidES, 
colarES, SaNTa BárBara do Pará, SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servi-
dor: 57188614/ HElSoN JoSE da coSTa NaSciMENTo/ (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 28/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: Ja-
Mir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857813
Portaria: 6135/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização agropecuária para o controle do trânsito 
de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem:  cUrraliNHo/Pa destino: SÃo 
SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 57192005/ caSSia EliaNE do 
P. Socorro dE SoUZa E SilVa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 
2,5 diáriaS / 28/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857619
Portaria: 6134/2022 
objetivo: realizar Vigilância ativa, orientação técnica, captura de morcego 
hematófago e cadastro de possíveis abrigos no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa destino: MEdicilÂN-
dia/Pa Servidor: 6403422/rENaN MErÊNcio dE BarroS (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 21/09/2022 a 
22/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857616
Portaria: 6138/2022 
objetivo: realizar o levantamento de detecção da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa 
destino: PaU d`arco/Pa Servidor: 55586116/ WalTEr WilSoN alEiXo 
ViToriNo (TÉcNico aGrÍcola) / 0,5 diária / 26/09/2022 a 26/09/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857635
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Portaria: 6137/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário em propriedades onde 
houve plantio de lavouras de soja da safra 2021/2022.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi 
doS caMPoS/Pa Servidor: 57189832/ raiMUNdo dE MaToS SilVa / 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 26/09/2022, 27/09/2022, 
28/09/2022, 29/09/2022 e 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857633
Portaria: 6136/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário em propriedades onde 
houve plantio de lavouras de soja da safra 2021/2022.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: MoJUi doS 
caMPoS/Pa Servidor: 8011389/ fErNaNdo BENTES corrEa / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 26/09/2022, 27/09/2022, 
28/09/2022, 29/09/2022 e 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857623
Portaria: 6145/2022 
objetivo: realizar levantamento de detecção da mosca da carambola (Bac-
trocera carambolae).fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caNaÃ doS caraJáS, cUrioNÓPoliS, 
Eldorado doS caraJáS/Pa Servidor: 5922600/ EdENilToN NoNaTo 
lEiTE / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 26/09/2022 a 
27/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857689
Portaria: 6146/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade rural que apresenta incon-
formidade no Sistema SiaPEc-3.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: alTaMira, aNaPU, NoVo rEPar-
TiMENTo/Pa Servidor: 5906865/ GUSTaVo HUMBErTo SoUZa do aMa-
ral (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 14,5 diáriaS / 15/08/2022 a 
29/08/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857696
Portaria: 6150/2022 
objetivo: realizar fiscalização em 10 Propriedades produtoras de Soja, 
da safra 2021/2022, para se fazer cumprir as Normas do Vazio Sanitá-
rio da soja no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 00010499/ clo-
ViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) 
/ 2,5 diáriaS / 26/09/2022, 27/09/2022, 28/09/2022, 29/09/2022 e 
30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857723
Portaria: 6147/2022 
Objetivo: Realizar fiscalização agropecuária para o controle do trânsito de 
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/Pa destino: SÃo SEBaS-
TiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ arNaldo PaNToJa doS SaN-
ToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 28/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857700
Portaria: 6148/2022 
objetivo: levantamento de detecção da Mosca da carambola.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa BárBara do Pará/
Pa destino: aNaNiNdEUa, MariTUBa/Pa Servidor: 54186886/ NESTor Sil-
Va doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 28/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857701
Portaria: 6143/2022 
objetivo: realizar supervisão e capacitação para servidores dos Pfa dos 
programas sanitários animal e procedimentos técnicos de fiscalização de 
trânsito agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: BrEVES/Pa Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo 
PirES BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 19/09/2022 
a 23/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857664
Portaria: 6142/2022 
objetivo: realizar fiscalização Móvel na Br 230 - Município de Uruará.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa 
destino: UrUará/Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE diNiZ E SilVa / (MÉ-
dico VETEriNário) / 1,5 diária / 27/09/2022 a 28/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857660
Portaria: 6141/2022 
objetivo: realizar apoio a fiscalização de Trânsito agropecuário.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: caS-
TaNHal, SaNTa BárBara do Pará, SaNTa iZaBEl do Pará, SÃo caE-
TaNo dE odiVElaS, ViGia/Pa Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo Pi-
rES BaSToS JUNior (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857655
Portaria: 6139/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambo-
la.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cUrraliNHo/
Pa destino: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa/Pa Servidor: 5939070/ arNaldo 
PaNToJa doS SaNToS filHo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/26/09/2022 a 27/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857640
Portaria: 6144/2022 
objetivo: realizar supervisão e capacitação para servidores dos Pfa dos 
programas sanitários animal e procedimentos técnicos de fiscalização de 
trânsito agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-

gem: BElÉM/Pa destino: rEdENÇÃo, SÃo GEraldo do araGUaia, XiN-
GUara/Pa Servidor: 57223711/ PaUlo fErNaNdo PirES BaSToS JUNior 
(MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 12/09/2022 a 16/09/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857674
Portaria: 6155/2022 
Objetivo: realizar fiscalização volante na BR 222, conforme estabelecido 
nas metas mensais da regional de rondon do Pará.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JESUS 
do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5960871/ EMilY dE Sá BoTElHo (aGENTE 
fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 22/09/2022 a 24/09/2022. or-
denador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857753
Portaria: 6154/2022 
objetivo: coordenar e realizar as fiscalizações Volantes de Trânsito em 
cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa destino: caMETá, 
iGaraPÉ-Miri /Pa. Servidor: 54189261/ JoSE EdUardo fErNaNdES 
caValcaNTi (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 28/09/2022 a 
30/09/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857748
Portaria: 6153/2022 
objetivo: realizar monitoramento de armadilhas da mosca da carambola.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa desti-
no: BaGrE/Pa Servidor: 5246601/ roNaldo oliVEira MiraNda/ (TÉc-
Nico aGrÍcola) / 1,5 diária / 29/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857739
Portaria: 6152/2022 
objetivo: realizar inspeções de citros em 16 propriedades rurais do mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo 
PoÇo/Pa destino: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 5882842/ PEdro 
diNaEl MoTa GoMES (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diáriaS / 26/09/2022 
a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 857735
Portaria: 6151/2022 
objetivo: realizar inspeções de citros em 16 propriedades rurais do muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: GarrafÃo 
do NorTE/Pa destino: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 5885884/ 
raiMUNdo EliNaldo alVES corrEa (TÉcNico aGrÍcola) / 4,5 diá-
riaS / 26/09/2022 a 30/09/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 857730

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº0511/2022-20.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, a emprega-
da SUElY oliVEira NEGrEiroS (Titular)- Matricula nº 57175839/1 e a 
empregada daNiEllE SaNTa BrÍGida riVEra (Suplente)-Matrícula nº 
57211210/1, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a 
execução do contrato nº 033/2022, celebrado entre a EMaTEr-Pará e EM-
PrESa NorTE TUriSMo lTda, o presente contrato tem como objeto o 
registro de Preços para futura contratação de Empresa para prestação 
de agenciamento de viagens compreendendo sistema de gestão para so-
licitação de passagens e o fornecimento de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, terrestres e fluviais, com remessa, emissão, remarcação, 
cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (Manuel ou 
eletrônico) e/ou ordens de passageiros, emissão de seguro de assistência 
em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que 
se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea, flu-
vial e terrestre, de servidores, em âmbito nacional ou internacional a fim 
de atender as necessidades da EMaTEr/Pa, de acordo com as normas e 
diretrizes. PaE (2022/951641).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 857715
Portaria Nº0510/2022-19.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
c r i a r comissão de Sindicância, composta pelos empregados aNToNio 
aNdrEY SilVa MaToS-Matricula nº 51855508/3, daNiEllE SaNTa BriGi-
da riVEra - Matricula nº 57211210/1 e fraNciSco WElliNGToN BraZ 
dE oliVEira JUNior-Matricula nº 5965873/1, para que sob a presidência 
do primeiro apurar rigorosamente os fatos acima descritos, no prazo de 30 
(Trinta) dias, a contar da data da publicação desta Portaria, devendo a pre-
sente comissão ao final apresentar relatório circunstanciado e conclusivo a 
esta Presidência para adoção de medidas legais pertinentes, assegurando 
aos empregados envolvidos, os direitos à ampla defesa e ao contraditório. 
(PaE: 2022/880481).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 857722
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Portaria Nº0515/2022-21.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
c o N c E d E r, a Técnica em documentação - MiSilVaNE da SilVa ca-
ValcaNTE- Matricula nº 5911711/2, lotada no Núcleo de documentação e 
informação/coTEc, 08 dias de licença Nojo (falecimento), no período de 
31.07.2022 à 07.08.2022, formalizada de acordo a certidão nº 06684501
552022400069093001415416, em atenção a cláusula Vigésima Quarta do 
acordo coletivo de Trabalho 2021/2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente
Portaria Nº0514/2022-21.08.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
c o N c E d E r, o Extensionista rural li-fraNciSco GEoVaNi MEdEiroS 
dE aQUiNo- Matricula nº 57223884/1, lotado no Escritório local de capi-
tão Poço/regional de São Miguel do Guamá, 20 dias de licença Paternidade 
(Nascimento), no período de 14.09.2022 à 03.10.2022, formalizada de 
acordo a certidão nº 06643101552022100164177011873022, em atenção 
a cláusula Vigésima Quarta do acordo coletivo de Trabalho 2021/2022.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente
Portaria Nº0513/2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
  N o M E a r, a contar da data da assinatura do contrato, o Extensionista 
rural i - flaVio PEdro diaS BarroS (Titular)- Matrícula nº 57174750/1 
e o responsável pela Unidade administrativa da Udca, auxiliar de ad-
ministração - WaNdEo rodriGUES BarBoSa (Suplente)-Matrícula nº 
57202561/ 1, para, na qualidade de fiscais do contrato, acompanhar a 
execução do contrato nº 032/2022, celebrado entre a EMaTEr-Pará e EM-
PrESa aMaZÔNia PrESTadora dE SErViÇoS ldTa, constitui objeto do 
presente contrato, a contratação de empresa especializada na Perfuração 
e construção do Poço artesiano na Unidade didática de conceição do ara-
guaia, para atender as necessidades da EMaTEr-Pa, de acordo com as 
normas e diretrizes. (PaE: 2022/4348/48).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 857691
Portaria Nº0512/2022-20.09.2022
o presidente da EMaTEr-Pa, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 
rESolVE:
coNSidEraNdo a necessidade de apurar os fatos e responsabilidades 
apresentados no processo 2022/911897 com fundamento no art.482, a, 
da clT e do art.119, l, XVi, do riP, além da lei 5.810 de 1994 (regimento 
Jurídico dos Servidores do Estado do Pará), que ocorreu com empregado 
lotado no regional das ilhas.
c r i a r comissão de Procedimento administrativo disciplinar-Pad, com-
posta pelos empregados iVaNETE fErrEira alVES loPES-Matricula nº 
55585632/1, Marcio da SilVa crUZ frEiTaS NaGaiSHi - Matricula nº 
57175835/1 e ESTEla da SilVa PalMEira-Matricula nº 3177254/1, para 
que sob a presidência do primeiro apurar rigorosamente os fatos acima 
descritos, no prazo de 30 (Trinta) dias, a contar da data da publicação 
desta Portaria, devendo a presente comissão ao final apresentar relatório 
circunstanciado e conclusivo a esta Presidência para adoção de medidas 
legais pertinentes, assegurando aos empregados envolvidos, os direitos à 
ampla defesa e ao contraditório. (PaE: 2022/695419).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo-Presidente

Protocolo: 857704

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria de licença prêmio-0199/22-26/09/2022
c o N c E d E r o Extensionista rural l – arTEMaS riBEiro dE BarroS 
JUNior - Matrícula nº 57175757/1, nos termos do regimento interno de 
Pessoal, devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr
-Pará, de 12.12.2012, 60(Sessenta) dias de licença Prêmio (1º e 2º) mês 
relativo ao Quinquênio: 12/12/2011 à 11/12/2016, que serão gozados no 
período de 03/10/2022 a 01/12/2022. (PaE: 2022/1112116).
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa-coordenadora

Protocolo: 857833

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº026/2020
data de assinatura: 12/09/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do Contrato até á data de 13/09/2023, no qual sua finalidade é a Con-
tratação de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças e instalações de aparelhos de ar condicionado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – fica concedido a repactuação na importância de 
r$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais), que corresponde à 
repactuação de 12% do valor global do contrato, que passará a ser r$ 
60.480,00.
da doTaÇÃo orÇaMENTária:
ProGraMa: 1297 – MaNUTENÇÃo da GESTÃo
P.i./aÇÃo: 4120008338-c - oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS
foNTE: 0101 - TESoUro do ESTado
ElEM.dESP: 339039 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS - PESSoa JUrÍdica.
contratada: coNSTrUMEc, coNSTrUcoES E iNSTalacoES ElETricaS, 
MEcaNicaS E HidraUlicaS lTda
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da Emater-Pará

Protocolo: 857981

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 085/2022: BENEficiário: 
MaXiMiaNo JoSÉ coSTa BriTo; Matrícula: 5035910; função: Extensionista 
rural ii; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oB-
JETiVo: liberação de recurso para realizar despesas de pronto pagamento 
para atender as necessidades do Escritório local de castanhal; MUNicÍPio: 
castanhal; Elemento de despesa: 33903096= r$ 500,00; 33903996= r$ 
300,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias após emissão ordem ban-
cária;Prazo para Prestação de contas: 15 dias após período de aplicação.
ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857795
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 086/2022:BENEficiário: 
EMErSoN PiNHEiro PENHa; Matrícula: 57211149; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oB-
JETiVo: liberação de recurso para realizar despesas de pronto pagamento 
para atender as necessidades do Escritório local de Bujaru; MUNicÍPio: 
Bujaru; Elemento de despesa: 33903096= r$ 200,00; 33903996= r$ 
200,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 após a aplicação dos 
recursos. ordENador dE dESPESaS: ricardo SilVa frEirE.

Protocolo: 857797
PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 074/2022:BENEficiário: 
PEdro corrEa rodriGUES; Matrícula: 54181909; função: Extensionista 
rural i; ProGraMa: 1491;ProJETo-aTiVidadE: 8711; foNTE: 0101; oB-
JETiVo: realizar despesas de pronto pagamento, para atender as necessi-
dades do Esloc; MUNicÍPio: Tome açu; Elemento de despesa: 33903096= 
r$ 500,00. Prazo para aplicação do recurso: 30 dias a partir da emissão da 
ordem bancária; Prazo para Prestação de contas: 15 dias após aplicação do 
recurso. ordENador dE dESPESa: ricardo SilVa frEirE

Protocolo: 857768

.

.

diÁria
.

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 238/2022; BENEficiário: JorGE GoErS-
cH aNdradE,  Matrícula Nº 54197392; fUNÇÃo: MoToriSTa; oBJETiVo: 
conduzir o veículo com a equipe técnica da EMaTEr aos Escritórios regio-
nais e locais da região administrativa de conceição do araguaia e de Ma-
rabá; Nº dE diáriaS:  4,5 (quatro e meia); PErÍodo:  19 à 23/09/2022: 
dESTiNo: conceição do araguaia e Marabá; ordENador dE dESPESa: 
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo

Protocolo: 857814

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 02339/2022 - GAB/SEMA
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° 
2022/973843 - SEMaS/Pa;
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 029/2022- SEMaS/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa coNSUl-
TrE coNSUlToria
E TrEiNaMENTo lTda, os servidores: EMaNUEl lUcaS PErEira liMa, 
matrícula nº 5938940/2 como fiscal Titular e MAITÊ AZEVEDO BARBOSA 
SAUMA, matrícula nº 55588165/4 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,  26 de setembro  de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 857697

diÁria
.

PORTARIA Nº 2354/2022 - GAB/SEMAS 26 DE SETEMBRO DE 2022.
objetivo: capacitação em ferramentas de geoprocessamento e sensoria-
mento remoto, análise e validação de car para os usuários do Sistema de 
cadastro ambiental rural (Sicar/Pa), das Secretarias municipais de meio 
ambiente de Tucuruí, Pacajá, Breu Branco e Novo repartimento/Pa.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 03/10 à 08/10/2022 – 05 e ½ diárias.
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Servidores:
–5930534/ 2 – KEllY araGÃo do aMaral – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
–5898763/ 3 – SÉrGio lUÍS BarBoSa da SilVa – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
–5955179/ 1 – PriScila MoTTa GadElHa SilVa – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira.

Protocolo: 857685
Portaria Nº 2323/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
objetivo: Vistoriar o empreendimento fErro GUSa do Pará lTda, para 
subsidiar análise da solicitação de licença para instalação de forno elétrico, 
visando a produção de ferroligas de silício e manganês.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa
Período: 28/09 a 30/09/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
-57175418/1 - adNa SUaNY cardoSo dE oliVEira - 
(Técnico Em Gestão agropecuária)
-57175329/1 - Marcio NEWBEr NUNES dE liMa 
(Técnico Em Gestão de infra-Estrutura)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 856905
PORTARIA Nº 2291/2022 - GAB/SEMAS 20 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Realizar Oficinas Regionais e de Contribuição para a construção 
do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PLANBIO/PA e Ofi-
cinas Etnoregionais de PiQcT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 04/10 à 05/10/2022 – 01 e ½ diárias.
Servidora:
– 8001329/4- HaYdEE Marcia dE SoUZa MariNHo – (diretora)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa de financeira

Protocolo: 854975
Portaria Nº 2341/2022 - GaB/seMas 23 de seteMBro de 2022.
objetivo: Proceder vistorias nas áreas de licença de atividade rural – lar.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: redenção/Pa.
destino: São félix do Xingu/Pa, Santa Maria das Barreiras/Pa, floresta do 
araguaia/Pa e redenção/Pa.
Período: 03/10 à 09/10/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
–5955025/ 1 – MarQUiVaNia alVES SaNToS – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
–5963822/ 1 – VicTor loPES MoTa – 
(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 857376
Portaria Nº 2343/2022 - GaB/seMas 26 de seteMBro de 2022.
objetivo: realizar procedimento de Vistoria prévia da UPa 3 de empreen-
dimento de Plano de Manejo florestal.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: aveiro/Pa.
Período: 29/09 à 30/09/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
– 57214630/1 – JoSÉ Maria E SoUZa NETo - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
– 57216164/1 – EriNElSoN PiMENTEl SoUSa - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / 
diretora de Gestão administrativa e financeira.

Protocolo: 857571
PORTARIA Nº 2367/2022 - GAB/SEMAS 26 DE SETEMBRO DE 2022.
Objetivo: Participação em Oficinas Regionais e de Contribuição para a 
construção do Plano Estadual de Bioeconomia do Estado do Pará - PlaN-
BIO/PA e Oficinas Etnoregionais de PIQCT.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: comunidade Quilombo Pacoval de Bajara da sede do município 
de alenquer/Pa.
destino: Santarém/Pa.
Período: 02/10 à 07/10/2022 – 05 e ½ diárias.
colaborador(a) Eventual:
– TElMa lUZ raMoS PiNHEiro – (colaborador(a) eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira.

Protocolo: 857982

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 2311/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;

coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1076625 GPEaM-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a Portaria Nº 1943/2022 GaB-SEMaS de 25/08/2022, 
publicada no doE Nº 35.109 do dia 09/09/2022, que concedeu diárias 
para os servidores citados na referida portaria.
Belém, 22 de Setembro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 857828

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 7496/2013
NoME do iNfraTor: MiNEradora E TraNSPorTadora clara lTda - EPP
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 12, inciso i e art. 81, art. i, da 
lei Estadual N° 6.381/2001, em consonância com o art. 70, da lei federal 
N° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção nº 2038/2013/GErad, ante a incidência da prescrição da pretensão 
executória, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e 
da Súmula 467, do Superior Tribunal de Justiça, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 8156/2014
NoME do iNfraTor: PrEfEiTUra MUNiciPal dE iGaraPE Miri – ilHaS 
BaTUQUE E PaNacaUEra Miri
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 70, da lei Estadual n° 
5.887/1995, art. 61 e art. 62, inciso i, do decreto federal n° 6.514/2008, 
em consonância com o art. 225, da constituição federal de 1988 e art. 70, 
da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção nº 5902/2014/GErad, ante a incidência da prescrição da pretensão 
executória, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e 
da Súmula 467, do Superior Tribunal de Justiça, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 37270/2014
NoME do iNfraTor: carVoaria caMPoS BElo iNdUSTria lTda - ME
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, da lei Estadual n° 
5.887/1995, em consonância com o art. 225, da constituição federal de 
1988 e art. 70, da lei federal n° 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção nº 7212/2012/GEflor, ante a incidência da prescrição da pretensão 
executória, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e 
da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 1990/2015
NoME do iNfraTor: aSSociaÇÃo coMUNiTaria SaNTa lUZia do KM 06
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 93, paragráfo único, inciso ii, 
da lei Estadual n° 5.887/1995 e art. 66, do decreto federal n° 6.514/2008, 
em consonância com o art. 70, do decreto federal n° 6.514/2008.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
7515/2015/GErad, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos termos 
do §1°, e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tor-
nou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, 
observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 21297/2015
NoME do iNfraTor: EUGÊNio MarcElo TrEViSol
iNfraÇÃo: art. 118, inciso i, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 43, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998, 
c/c art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, declarou a incidência de prescrição no 
presente processo administrativo punitivo, e determinou o arquivamento 
do auto de infração nº 7010/2015, com fundamento no art. 112, §2°, da 
lei Estadual n° 8.972/2020, em consonância com a Súmula 467, do Supe-
rior Tribunal federal, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir 
efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 30030/2015
NoME do iNfraTor: alcÉlio SilVa dE caSTro
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, do decreto federal n° 
9.605/1998 e art. 225 da constituição federal de 1988.
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PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 3115/2015/GEflor, ante a incidência da prescrição quinquenal, nos 
termos do §1°, e caput do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008, o 
que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 27816/2016
NoME do iNfraTor: BElfoNTE faBricaÇÃo dE áGUa ENVaSda EirEli
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 12 e art. 81, incisos i, iV e Vi, 
da lei Estadual n° 6.381/2001, art. 66, do decreto federal n° 6.514/2008, 
em consonância com o art. 70, da lei federal n° 9.605/1998, art. 225, da 
constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infra-
ção nº 8177/2016/GErad, ante a incidência da prescrição da pretensão 
executória, nos termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e 
da Súmula 467, do Superior Tribunal de Justiça, o que tornou o auto em 
comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as 
formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 38283/2016
NoME do iNfraTor: alEcSaNdro PErEira dE SENa
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1°, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 46, parágrafo único, da lei federal 
n° 9.605/1998 e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade 
- SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração nº 
8989/2016, ante a incidência da prescrição da pretensão executória, nos 
termos do art. 21, do decreto federal nº 6.514/2008 e da Súmula 467, 
do Superior Tribunal federal, o que tornou o auto em comento incapaz de 
produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 3404/2017
NoME do iNfraTor: JUa iNdÚSTria E coMÉrcio dE MadEiraS EirEli
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 82, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998 
e art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, determinou o arquivamento do auto 
de infração nº 9518/2017/GEflor, ante a incidência da prescrição inter-
corrente, nos termos do art. 21, §2º, do decreto federal nº 6.514/2008, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 21040/2017
NoME do iNfraTor: iNdUSTria E coMErcio dE laTiciNioS da aMaZoNia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, incisos i e Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 66, Parágrafo Único, inciso ii, do 
decreto federal n° 6.514/2008, art 81, incisos iii e Vi, da lei Estadual nº 
6.381/2001, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998, lei 
de crimes ambientais, art. 225, da constituição federal de 1988.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 4512/2017/GErad, com amparo na Súmula 473, do Superior Tribunal 
federal, ante ao vício formal caracterizado pela ausência dos requisitos 
legais, necessários a validade do instrumento de fiscalização, inobservado 
por esta SEMaS, conforme disposto no art. 137, inciso V, da lei Estadual nº 
5.887/1995, o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, 
sendo este arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 22088/2013
NoME do iNfraTor: JoSÉ doS rEiS da SilVa NETo – loTE 53 da GlEBa 64
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 51, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 5555/2013/difiSc/SEMaUrE2, ante a incidência da prescrição inter-
corrente, nos termos do art. 21, §2º, do decreto federal nº 6.514/2008, 
o que tornou o auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este 
arquivado, observando as formalidades legais.
eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 2903/2012
NoME do iNfraTor: l.T da SilVa E cia lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1º, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 46, Parágrafo Único da lei federal 
nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 2889/2011/GEMaM, ante a incidência da prescrição intercorrente, nos 
termos do art. 21, §2º, do decreto federal nº 6.514/2008, o que tornou o 
auto em comento incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, obser-
vando as formalidades legais.

eXtrato de decisÃo
PROCESSO: 33971/2015
NoME do iNfraTor: BraSil VErdE ESQUadriaS lTda
iNfraÇÃo: art. 118, inciso Vi, da lei Estadual n° 5.887/1995.
diSPoSiTiVoS lEGaiS iNfriNGidoS: art. 47, §1º, do decreto federal n° 
6.514/2008, em consonância com o art. 70, da lei federal nº 9.605/1998.
PENalidadE: a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilida-
de - SEMaS, através de seu titular, tornou SEM EfEiTo o auto de infração 
nº 7716/2015/GEflor, com fulcro na Súmula 473, do Superior Tribunal 
federal, ante a ausência de motivação, o que tornou o auto em comento 
incapaz de produzir efeitos, sendo este arquivado, observando as forma-
lidades legais.

Protocolo: 857824

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria nº. 716 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento das servidoras conforme abaixo, para a cidade 
de São Paulo-SP, de 29/11 a 02/12/2022:

Servidor objetivo
diana castelo Monção de Souza, matrícula nº 7001229, 

ocupante do cargo de Procurador fundacional.

Participação no curso: “a Nova lei de licitações e contratos 
(Nllc)”

Elen Mesquita de Moura do Nascimento, matrícula nº 
5903000, ocupante do cargo de Procurador autárquico.

ivana Passos de Melo antunes costa, matrícula nº 
5902555, ocupante do cargo de Procurador fundacional.

ii- conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidora, conforme o pro-
cesso nº 2022/1217755 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. 715 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Senador José Porfírio e anapú-Pa, de 10 a 14/10/2022:

Servidor Objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula nº 5923512, 

ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.
orientação técnica em tratos culturais e produção de mudas 

agroflorestais.
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 2022/1195997 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. 668 de 12 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Maracanã-Pa, de 19 a 24/09/2022:

Servidor Objetivo

adriana oliveira Maués ferreira, matrícula nº 57176021, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 

ambiente.

Acompanhar as atividades de monitoramento e fiscalização 
em parceria com o Batalhão de Policiamento ambiental na 

Unidade de conservação campo das Mangabas.

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

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1157468 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 857798
Portaria nº. 669 de 13 de setembro de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/1164648 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Realizar atividades de monitoramento e fiscalização Ambiental 
na Unidade de conservação campo das Mangabas
origem: Belém-Pa
destino: Maracanã-Pa
Período: 19 a 24/09/2022 - 5,5 (cinco e meia) diárias
Servidor: SGT BPa Paulo rogério duarte da Paixão - 571997631
cB BPa Paulo Vitor rodrigues de oliveira - 42202021
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 857870
Portaria nº. 723 de 26 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os muni-
cípios de Senador José Porfirio e Vitória do Xingu-PA, de 16 a 18/11/2022:
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Servidor Objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, ocu-

pante do cargo de Gerente. dia de campo em técnicas de calagem e adubação em Safs.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, ocupan-
te do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em ativida-
de institucional.

ii- conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2022/1211616 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. 722 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para a cidade 
de São Paulo-SP, de 16 a 20/10/2022:

Servidor Objetivo
Nilce de Nazaré Nabiça Pereira Maestri, matrícula nº 
5947257, ocupante do cargo de chefe de controle 

interno.

Participação no curso “Desafios Práticos para a aplicação da Lei 
nº 14.133/2021”

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a servidora acima, conforme 
o processo nº 2022/1209756 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. 721 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Brasil Novo e Medicilândia-Pa, de 31/10 a 04/11/2022:

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, 
levantamento de coordenadas geográficas e monitoramento 

de áreas de plantio.
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 2022/1208833 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. 720 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Marapanim-Pa, no dia 29/09/2022:

Servidor Objetivo

Marcel Silva de oliveira, matrícula nº 5914586, ocupan-
te do cargo de Motorista.

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

-Maiandeua e seu entorno.

ii - conceder 0,5 (meia diária), ao servidor acima, conforme o processo nº 
2022/1211787 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. 719 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de anapú e Pacajá-Pa, de 07 a 11/11/2022:

Servidor Objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, ocu-

pante do cargo de Gerente. Oficina de boas práticas em formação de SAF’s.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, ocupan-
te do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte do servidor em ativida-
de institucional.

ii- conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/1202410 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. 718 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Porto de Moz, de 17 a 21/10/2022:

Servidor Objetivo

israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, ocu-
pante do cargo de Gerente.

orientação técnica para tratos culturais e produção de mudas 
no viveiro da Sede.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1202408 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. 717 de 23 de setembro de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de Porto de Moz, de 03 a 07/10/2022:

Servidor Objetivo
israel alves de oliveira, matrícula nº 57207773, ocu-

pante do cargo de Gerente.
revitalização viveiro da sede, orientação técnica em nutrição 

de plantas.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/1202407 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: 857749

oUtras MatÉrias
.

terMo de coNFideNciaLidade
MaTHEUS dE liMa GUEdES, estagiário do idEflor-Bio, matrícula n° 
5961745, graduando em Engenharia florestal pela Universidade federal 
rural da amazônia doravante denominado diScENTE.
UNiVErSidadE fEdEral rUral da aMaZÔNia - Ufra, autarquia federal, 
com sede na avenida Presidente Tancredo Neves, 2501 – Terra firme, Belém 
- Pa, cEP: 66.075-110, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 05.200.001/0001-01.
iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Para – idEflor-Bio, autarquia Estadual, com sede na 
rua do Utinga - curió Utinga, Belém - Pa, cEP: 66.610-010, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 08.780.663/0001-88.
considerando que as partes estão desenvolvendo um projeto de Trabalho 
de conclusão de curso acerca do “diagnóstico das parcelas permanentes 
nas áreas de concessão florestal no Estado do Pará”, usando dados das 
concessões florestais, e para tanto o DISCENTE terá acesso e utilizará par-
te da base de dados do idEflor-Bio;
Resolvem as Partes celebrar o presente Termo de Confidencialidade como 
condição para a transmissão de Informações Confidenciais, que se rege-
rá pelas seguintes cláusulas e condições que constam no processo n ° 
2022/539113:
o presente tem por objeto disciplinar o tratamento a ser dado às infor-
mações transmitidas entre as partes, obrigando-se, desde logo, a tomar 
todas as medidas necessárias, para impedir a divulgação das informações 
a terceiros, sob qualquer forma.
Toda informação, incluindo todas e quaisquer informações orais e escritas, 
reveladas, transmitidas e/ou divulgadas por uma parte à outra parte, se-
rão consideradas confidenciais, restritas e de propriedade da parte que as 
transmitiu ou disponibilizou (doravante denominada simplesmente “infor-
mação(ões) Confidencial(ais)”).
Sejam transmitidas para a Parte receptora depois de a Parte transmissora 
ter recebido da Parte receptora notificação por escrito de que não deseja 
mais receber Informações Confidenciais.
Sejam requisitadas por determinação judicial ou governamental compe-
tente, desde que a Parte que for requerida a divulgar a informação comu-
nique previamente e de imediato à outra Parte a existência de tal informação.
as partes se comprometem ainda à comunicar à outra parte de imediato 
caso, em razão de determinação judicial ou ordem de atendimento obrigató-
rio oriundo de órgão competente, tenha que revelar quaisquer informações, 
para que a outra parte possa solicitar aos interessados que tomem as medidas 
judiciais ou administrativas cabíveis com vistas e evitar tal divulgação.
Belém, 22 de setembro de 2022.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio EM EXErcÍcio

Protocolo: 857738

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 41/2022 – 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 2022/733499, referente ao TErMo dE 
diSPENSa dE liciTaÇÃo n.º 001/2022-fiSP, que gerou o coNTraTo nº 
33/2022 - FISP, firmado entre este Fundo de Investimento de Segurança 
Pública - fiSP e a EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMU-
NicaÇÃo do ESTado do Pará ProdEPa para a Prestação de serviços de 
implantação da infraestrutura de radiocomunicação, com fornecimento de 
cabeamento irradiante 200 (duzentos) METroS dE caBo coaXial TiPo 
rGc-213), para atendimentos as repetidoras radiocomunicação que com-
põem o Projeto falando por Todo Pará, atendendo às demandas do Sis-
tema de Segurança Pública do Estado do Pará, de modo a promover a 
expansão para além das áreas urbanas dos munícipios atendidos pela rede 
de radiocomunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e de-
fesa Social do Pará (SEGUP-Pa).
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 o servidor fraNciSco dE aSSiS dE frEiTaS NETo, 
Mf: 57196690, para atuar como fiScal do contrato supramencionado, 
junto ao NÚclEo dE TElEMáTica da SEcrETaria dE ESTado dE SEGU-
raNÇa PÚBlica E dEfESa Social - SEGUP, visando ao efetivo cumpri-
mento 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 
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de regularidade fiscal, trabalhista e de seguridade fiscal (FGTS e Previdên-
cia) da contratada, até o 5º (quinto) dia útil, após a data de recebimento 
do documento fiscal, para fins de adoção das medidas para a liquidação 
e pagamento da despesa;
Art. 3º - Requerer ao fiscal, quando a contratada não estiver cumprindo 
as obrigações que lhe couberem, que encaminhem ao fiSP, rElaTÓrio 
circUNSTaNciado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, an-
tes 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, 26 de setembro de 2022.
rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES
delegada de Polícia civil
 diretora e ordenadora de despesas do fundo de investimento de Segu-
rança Pública

Protocolo: 857617

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1737/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1218311
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BUJarU/Pa
PErÍodo: 22.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNdrÉ lUiS BENTES MacEdo, Mf: 5899460-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1738/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1218391
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BUJarU/Pa
PErÍodo: 22.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): caio dE SoUZa TaVarES, Mf: 5955777-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1739/2022 –SAGA
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1223804
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): JacarEacaNGa/Pa
PErÍodo: 11 à 12.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): 2° SGT BM fErNaNdo VaScoNcEloS dE liMa JUNior, 
Mf: 5826799-1
2° SGT PM alEXadrE oliVEira dE liMa, Mf: 5701856-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1740/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para realizar o transporte de servidores da dPE.
ProcESSo: 2022/1223808
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): iTaiTUBa/Pa
PErÍodo: 15 à 16.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1741/2022 –SAGA
oBJETiVo: À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1223809
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 19 à 20.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, Mf: 57193016
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1742/2022 –SAGA
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço na Base do GraESP.
ProcESSo: 2022/1223803
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 22.09 à 02.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11(onze) de alimentação e 10(dez) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 5774012-1
SGT PM JoHN JEffErSoN da coNcEiÇÃo PiEdadE, Mf: 54193190-1
SGT BM cláUdio SfrENdrEcH JÚNior, Mf: 54185311-1
cB PM aNdErSoN fáBio araUJo fariaS, Mf: 54190301-2
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): BrUNo dE carValHo lEiTE, Mf: 54190834
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

PORTARIA Nº 1743/2022 –SAGA
oBJETiVo: À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1225288
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViTÓria/ES
PErÍodo: 21.11 à 02.12.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 ½ (onze e meia)
SErVidor (ES): GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1744/2022 –SAGA
oBJETiVo: À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1230345
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 12.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): THiaGo SaNToS dE liMa, Mf: 7865500
MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
MarilÚcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1745/2022 –SAGA
oBJETiVo: À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1157039
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MacaPa/aP
PErÍodo: 12.10.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia)
SErVidor (ES): aMarildo lEiTE doS SaNToS, Mf: 5579376
JÔNaTaS raBElo GalVÃo, Mf: 5876842-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
PORTARIA Nº 1746/2022 –SAGA
oBJETiVo: À serviço da SEGUP.
ProcESSo: 2022/1206641
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 21 à 24.09.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor (ES): MaX SoUZa coSTa, Mf: 7565592-2
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 857892

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 1753/2022-SAGA Belém, 23 de setembro de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/1234860, e memorando. 
nº 507/2022 GaB.Siac, de 23.09.2022.
coNSidEraNdo: a Portaria nº1565/2022-SaGa, de 29.08.2022, publicada no 
doE nº 35.096, de 30.08.2022, que concedeu 30 (trinta) dias de férias à servi-
dora SaNdra SUElY SoUSa rodriGUES, chefe de Gabinete do Secretário ad-
junto, Mf nº 5376742/3, 2021/2022, no período de 01.10 a 30.10.2022.
r E S o l V E:
Retificar o período de gozo de férias da servidora SANDRA SUELY SOUSA RODRI-
GUES, chefe de Gabinete do Secretário adjunto, Mf nº 5376742/3, 2021/2022, do 
período de 01.10 a 30.10.2022, para 02.01 a 31.01.2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 857634

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

errata
.

Errata do protocolo Nº 857514, contida no DOE nº 35.128 do dia 
26/09/2022; Onde Lê-Se: admissão de Servidor. Leia-se: diárias. or-
denador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 858016

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 060/2022/dL/PMPa
PAE Nº 2022/156974
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:

cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas MÓdULo i – cFP PMPa 2022 PoLos iNterior

PoLo disciPLiNa doceNte cPF VaLor

BarcarENa PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral MarcElo PErEira da 
SilVa 774.118.542-04 r$ 2.400,00
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SaNTarÉM dEfESa PESSoal Policial MarliSSoN loPES 
PiMENTEl 631.674.762-49 r$ 2.100,00

SaNTarÉM SUPErViSor dE Polo
HEldEr da SilVa 

BraNdÃo
ESQUErdo

582.252.262-91 r$ 1.200,00

ParaUaPEBaS SUPErViSor dE Polo BrUNo iBiaPiNa TEi-
XEira 973.258.642-72 r$ 3.150,00

caSTaNHal ESTáGio SUPErViSioNado (MoNi-
Toria)

JoNaTaS dUarTE 
da SilVa 005.528.682-80 r$ 1.200,00

Valor ToTal r$ 10.050,00
Valor ToTal coM PaTroNal r$ 12.060,00

do oBJETo: Substituição de professores e/ou instrutores para ministra-
rem aulas no curso de formação de Praças - cfP 2022 - Polo iNTErior 
- MÓdUlo i, em substituição à docentes diversos.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor: r$ 12.060,00 (doze mil e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa física; 3.3.90.47.00 - obrigações Tributarias e contributivas; Pi: 
1050008833c; fonte do recurso: 0101 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 26 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 858035

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
PROCESSO PAE Nº 2022/156974
O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 060/2022/dl/PMPa visando à Substituição de professo-
res e/ou instrutores para ministrarem aulas no curso de formação de Pra-
ças - cfP 2022 - Polo iNTErior - MÓdUlo i, em substituição à docentes 
diversos.
Valor: r$ 12.060,00 (doze mil e sessenta reais).
Belém - Pa, 26 de setembro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 858036

diÁria
.

PORTARIA Nº5178/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: colares-Pa; Período: 
08/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
SGT PM robson romão Barbosa Mesquita; cPf: 427.657.302-53; Valor: 
r$87,04. SGT PM rondinelli Sousa dos Santos Silva; cPf: 704.065.532-
20; Valor: r$87,04. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº5179/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 21/09/2022; Quanti-
dade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: coMiSSioNado Karla Karolina 
dos Santos caldeira lucena; cPf: 908.026.752-04; Valor: r$237,39. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5180/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 22/09/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: caP PM carlos 
alberto da Silva; cPf: 569.472.322-87; Valor: r$118,69. Sd PM danilo 
correia Galeão; cPf: 525.933.712-34; Valor: r$85,72. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5181/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 21/09/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM divan cos-
ta rodrigues; cPf: 001.707.792-38; Valor: r$131,88. Sd PM lucas Marsi 
Souza campelo da costa; cPf: 898.996.362-15; Valor: r$126,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5182/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Santarém-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 15 a 
16/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: SGT PM Victor Mota de Sousa; cPf: 851.264.542-34; Valor: 
r$263,76. cB PM andreisson Marcos colares Medeiros; cPf: 908.940.222-
53; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

PORTARIA Nº5183/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Marabá-Pa; destino: curionópolis-Pa; Período: 30/08 a 
01/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servi-
dores: TEN PM Weslen Sobreira Santos; cPf: 760.750.013-87; Valor: r$564,44. 
SGT PM Everton da Silva feitosa; cPf: 614.727.272-15; Valor: r$527,52. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5184/22/DI/DF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. ExpoPlacas 2022); fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: Pla-
cas-Pa; Período: 23 a 26/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimenta-
ção e 03 de pousada; Servidores: SGT PM andersen Kelly Vieira de Sousa; 
cPf: 522.263.012-91; Valor: r$791,28. SGT PM aramanahy de Menezes 
couto; cPf: 524.740.032-15; Valor: r$791,28. Sd PM Wanderson de Je-
sus albano; cPf: 020.073.252-84; Valor: r$759,60. Sd PM Hedwellington 
de oliveira cruz; cPf: 839.361.142-34; Valor: r$759,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5185/22/DI/DF – 
objetivo: atender a chamado da Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; destino: Belém-Pa; Perío-
do: 25 a 27/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de 
pousada; Servidores: TEN PM Williames rubens Gonçalves costalat; cPf: 
011.222.982-42; Valor: r$705,55. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5186/22/DI/DF – 
objetivo: atender a chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; destino: Santo antônio do 
Tauá-Pa; Período: 19 a 23/09/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimen-
tação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM reinaldo da Silva Nazaré; 
cPf: 511.492.732-91; Valor: r$696,32. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5187/22/DI/DF – 
objetivo: atender a chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Salvaterra-Pa; destino: ananindeua-Pa; 
Período: 20/09 a 22/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimenta-
ção e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Josimar leão Queiroz; cPf: 
440.367.362-72; Valor: r$395,64. SGT PM Silvio Gomes Barbosa; cPf: 
731.040.352-53; Valor: r$261,12. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5188/22/DI/DF – 
objetivo: atender a chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; destino: ananindeua-Pa; Perí-
odo: 20 a 22/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de 
pousada; Servidores: SGT PM Evarildo Melo de Souza; cPf: 574.305.272-
72; Valor: r$348,16. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 858034
PORTARIA Nº5189/22/DI/DF – 
objetivo: reforço de Policiamento (op. Eleições 2022); fUNdaMENTo lE-
Gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Gurupá-
Pa; Período: 27/09 a 06/10/2022; Quantidade de diárias: 08 de alimen-
tação e 09 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Guedes Gomes costa; 
cPf: 565.878.052-72; Valor: r$2.241,96. SGT PM charlles Jonnathan de 
Sousa azevedo; cPf: 719.125.682-68; Valor: r$2.241,96. SGT PM Tatiane 
Moreira da Silva; cPf: 963.018.562-87; Valor: r$2.241,96. cB PM Manoel 
armando da Silva Neto; cPf: 005.811.922-14; Valor: r$2.152,20. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 858008
PORTARIA Nº5152/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Manaus-Ma; Período: 27/07 a 
10/08/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação; 15 de pousada 
e 15 de indenização; Servidor: SGT PM Manoel reginaldo ramos Batista; 
cPf: 790.166.692-72; Valor: r$ 7.200,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5153/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Marabá-Pa; destino: rondon do Pará-Pa; Período: 01 a 
11/10/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servi-
dores: cB PM alysson ferreira Silva; cPf: 844.264.032-00; Valor: r$2.532,00. 
Sd PM Jorge luis da Silva Santos; cPf: 933.966.432-91; Valor: r$2.532,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 857996
PORTARIA Nº5160/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 19 
a 22/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pou-
sada; Servidores: TEN PM Jean campos Guimarães; cPf: 471.796.002-
53; Valor: r$846,66. SGT PM rondinelli Sousa dos Santos Silva; cPf: 
704.065.532-20; Valor: r$791,28. 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 Nº5161/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 12 a 
14/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: MaJ PM leonardo Euller Melo da cunha; cPf: 769.951.512-91; 
Valor: r$791,30. TEN PM Tayson José Santiago Nunes; cPf: 921.935.602-
34; Valor: R$705,55. SUB TEN PM Marcelo Jefferson Silva Da Silva; CPF: 
333.046.292-20; Valor: r$659,40. SGT PM carlos augusto Silva de oli-
veira; cPf: 302.840.582-20; Valor: r$659,40. SGT PM ivanildo ferreira 
Barbosa; cPf: 429.562.772-00; Valor: r$659,40. SGT PM Samuel dos 
reis lopes; cPf: 363.807.762-49; Valor: r$659,40. SGT PM regis Morei-
ra de almeida; cPf: 612.564.552-53; Valor: r$659,40. SGT PM izaelson 
de Matos da Silva; cPf: 510.721.062-72; Valor: r$659,40. SGT PM ivan 
Kleber dutra Gonçalves; cPf: 429.604.952-68; Valor: r$659,40. SGT PM 
davidd`Saullo ferreira do Nascimento; cPf: 508.452.922-34 ; Valor: 
r$659,40. SGT PM Edinaldo felipe cascaes; cPf: 410.497.722-53; Valor: 
r$659,40. SGT PM rafael Siqueira dos Santos; cPf: 811.844.502-00; Va-
lor: r$659,40. SGT PM Elvys daniel chagas Martins; cPf: 591.569.372-
53; Valor: r$659,40. cB PM Elan fernandes de freitas cardoso; cPf: 
947.990.592-20 ; Valor: r$633,00. cB PM felipe lauro Bernardes; cPf: 
004.988.112-47; Valor: r$633,00. cB PM francisco cleber ferreira de 
Melo; cPf: 815.645.032-91; Valor: r$633,00. cB PM ricardo cardoso de 
freitas; cPf: 015.582.762-62; Valor: r$633,00. cB PM Susanne olivei-
ra Uribe; cPf: 703.039.592-15; Valor: r$633,00. cB PM Jonas Vieira de 
Sousa; cPf: 008.363.532-77; Valor: r$633,00. Sd PM Jonny rodrigo Silva 
da Silva; cPf: 014.623.942-30; Valor: r$633,00. Sd PM Edimar Monteiro 
ferreira; cPf: 963.698.502-25; Valor: r$633,00. Sd PM daniel de freitas 
Correa; CPF: 030.327.992-36; Valor: R$633,00. SGT PM Raquel Steffani 
Gaia cardoso; cPf: 952.198.462-72; Valor: r$633,00. Sd PM leandro Ju-
nior Pinto Santos; cPf: 000.581.892-38; Valor: r$633,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5162/22/DI/DF – 
objetivo: atender chamado de justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; destino: aveiro-Pa; Perí-
odo: 13 a 15/10/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 
de pousada; Servidores: cB PM raimundo acácio Barbosa Braz; cPf: 
731.124.292-49; Valor: r$633,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5163/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Breves-Pa; destino: curralinho-Pa; Período: 23 a 26/09/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM 
alair Brito do Nascimento; cPf: 708.568.182-91; Valor: r$923,16. cB PM andré 
luiz fonseca leão; cPf: 004.996.972-27; Valor: r$886,20. cB PM raylson Pa-
checo leão; cPf: 020.850.762-03; Valor: r$886,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5164/22/DI/DF – 
objetivo: atender a chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Melgaço-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 
28 a 29/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pou-
sada; Servidores: SGT PM agenor Brabo de Souza; cPf: 440.174.302-44; 
Valor: r$263,76. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº5165/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Portel-Pa; Período: 29 a 
30/09/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: SGT PM rosinaldo cardoso Sobrinho; cPf: 429.446.512-34 ; 
Valor: r$263,76. SGT PM alair Brito do Nascimento; cPf: 708.568.182-
91; Valor: r$263,76. SGT PM renato farias oeiras; cPf: 686.142.252-53; 
Valor: r$263,76. cB PM Jose lucival cardoso Maciel; cPf: 784.410.212-
87; Valor: r$253,20. cB PM Wagner Melo Miranda; cPf: 828.054.662-68; 
Valor: r$253,20. cB PM Marlon da fonseca leão; cPf: 792.858.482-
49; Valor: r$253,20. Sd PM anderson cley de carvalho cardoso; cPf: 
015.855.602-00; Valor: r$253,20. Sd PM francisco otávio de Souza Vie-
gas; cPf: 007.480.782-07; Valor: r$253,20. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5166/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: altamira-Pa; Período: 19 a 20/09/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: MaJ PM 
Edson Melo de castro; cPf: 760.369.012-91; Valor: r$316,52. SGT PM Nilzete 
Bentes Machado; cPf: 393.826.212-53; Valor: r$263,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5167/22/DI/DF – 
objetivo: atender a chamado de Justiça; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 
31/08/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM 
luciano da costa ripardo; cPf: 510.980.402-87; Valor: r$131,88. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.  
PORTARIA Nº5168/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Bujaru-Pa; Período: 
09/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
SGT PM robson romão Barbosa Mesquita; cPf: 427.657.302-53; Valor: 

r$131,88. SGT PM rondinelli Sousa dos Santos Silva; cPf: 704.065.532-
20; Valor: r$131,88. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº5169/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: castanhal-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 25/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Jean campos 
Guimarães; cPf: 471.796.002-53; Valor: r$141,11. SGT PM rondinelli Sousa 
dos Santos Silva; cPf: 704.065.532-20; Valor: r$131,88. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.     
PORTARIA Nº5170/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: São João de Pirabas-Pa; Pe-
ríodo: 28 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 
de pousada; Servidores: SGT PM Hugo alexandre Teixeira de Souza; cPf: 
476.092.142-72; Valor: r$527,52. SGT PM rondinelli Sousa dos Santos 
Silva; cPf: 704.065.532-20; Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5171/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Santa izabel do Pará-Pa; 
Período: 06/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Ser-
vidores: SGT PM robson romão Barbosa Mesquita; cPf: 427.657.302-
53; Valor: r$87,04. SGT PM Hugo alexandre Teixeira de Souza; cPf: 
476.092.142-72; Valor: r$87,04. SGT PM Mauricio cesar da Silva Melo; 
cPf: 593.719.782-87; Valor: r$87,04. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.     
PORTARIA Nº5172/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: castanhal-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 20 a 22/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Jean campos 
Guimarães; cPf: 471.796.002-53; Valor: r$282,22. SGT PM rondinelli Sousa 
dos Santos Silva; cPf: 704.065.532-20; Valor: r$263,76. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.    
PORTARIA Nº5173/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 04 
a 06/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pou-
sada; Servidores: TEN PM Jean campos Guimarães; cPf: 471.796.002-
53; Valor: r$564,44. SGT PM Hugo alexandre Teixeira de Souza; cPf: 
476.092.142-72; Valor: r$527,52. SGT PM rondinelli Sousa dos Santos 
Silva; cPf: 704.065.532-20; Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5174/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 14 
a 15/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pou-
sada; Servidores: SGT PM rondinelli Sousa dos Santos Silva; cPf: 
704.065.532-20; Valor: r$263,76. SGT PM Mauricio cesar da Silva Melo; 
cPf: 593.719.782-87; Valor: r$263,76. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº5175/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: altamira-Pa; destino: anapu-Pa; Período: 20 a 
21/09/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: SUB TEN PM Jose antonio Monteiro filho; cPf: 219.496.702-
87; Valor: r$395,64. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.     
PORTARIA Nº5176/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Paragominas-Pa; Perío-
do: 28/04/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: 
SGT PM Hugo alexandre Teixeira de Souza; cPf: 476.092.142-72; Valor: 
r$131,88. SGT PM rondinelli Sousa dos Santos Silva; cPf: 704.065.532-
20; Valor: r$131,88. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
PORTARIA Nº5177/22/DI/DF – 
objetivo: a Serviço da Pmpa; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: castanhal-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Período: 
30/05 a 03/06/2022; Quantidade de diárias: 04 de alimentação; Servi-
dores: SGT PM Hugo alexandre Teixeira de Souza; cPf: 476.092.142-
72; Valor: r$527,52. SGT PM rondinelli Sousa dos Santos Silva; cPf: 
704.065.532-20; Valor: r$527,52. SGT PM Mauricio cesar da Silva Melo; 
cPf: 593.719.782-87; Valor: r$527,52. ordENador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 857991
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
aBertUra de PraZo Para coNtrarraZÕes
coNcorrÊNcia 001/2022
Processo administrativo: nº 2022/14610
objeto: construção do complexo de Policia de redenção
após o recebimento do recurso apresentado pela empresa NacioNal 
coNSTrUÇÕES, contra a aceitação da proposta da empresa coNSTrUMaZ 
coNSTrUTora lTda. abre-se prazo para coNTrarraZÕES recursais, a 
contar da data desta publicação.
comissão de licitação - Pc/Pa

Protocolo: 857992

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 116/2022– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. ÍTalo fEliPE oliVEira dE al-
MEida, pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 934.604.572-87. do 
OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional espe-
cializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS 
– categorias: delegado de Polícia civil”, 2ª etapa do concurso Público 
c-206/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coN-
SUP de 21.12.2021, como docENTE da disciplina “análise criminal”, Tur-
mas dPc 03, 04 e 05, com carga horária de 30 (trinta) horas-aulas, no va-
lor unitário de r$ 70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 2.100,00 
(dois mil e cem reais). da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se 
no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o 
valor para contratação. Valor ESTiMado: r$ 2.100,00 (dois mil e cem 
reais). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: Unida-
de orçamentária: Polícia civil do Estado do Pará. função Programática: 
40101.06.128.1502.8833. Elemento de despesa: 339036 / 339047. fonte 
de recursos: 0101. ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇal-
VES SoarES ZaGalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil 
do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará. daTa: 16/05 /2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.980 de 24 
de maio de 2022.

Protocolo: 857563

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 116/2022 para contratação de ÍTalo 
fEliPE oliVEira dE alMEida. Valor: r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
Belém/Pa, 16 de maio de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral
Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.980 de 24 
de maio de 2022.

Protocolo: 857564

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 609/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS de 19/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 111/2021-GaB/corrEGEPol 
de 05/03/2021, onde apurou as denúncias referente as arbitrariedades 
praticadas, em tese, por policiais do município de Portel, ocorrido no dia 
26/01/2021, fato este denunciado pela Sra. T.B.a., junto a dcrif, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 111/2021-
GaB/corrEGEPol de 05/03/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 610/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS de 19/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 334/2022-GaB/corrEGEPol de 
05/07/2022, onde apurou as denuncia da senhora E.c.S. junto ao M.P. 
referente a falta de atendimento na UiPP de Ponta de Pedras para realiza-
ção de B.o.P. referente a agressão sofrida pelo adolescente E.S.c. no dia 
11/05/2022, conforme portaria instauradora;

coNSidEraNdo: a falta de provas capazes de atestar a transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 334/2022-
GaB/corrEGEPol de 05/07/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 611/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS de 20/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 168/2022-GaB/cGPc de 
03/05/2022, que apurou as circunstâncias em que ocorreu o furto da arma 
de fogo, tipo Pistola, marca Taurus 840, .40PT, nº de série SEY68025, fato 
ocorrido nesta capital, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de culpa ou dolo na conduta do servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 168/2022-
GaB/cGPc de 03/05/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 e alterações posteriores, devendo ser providen-
ciada a baixa da cautela da arma de fogo, em nome do servidor r.a.M.d., 
matrícula nº 57189006.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora da capital e região Metropolitana, em exercício
PORTARIA Nº 612/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS de 20/09/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 488/2021-GaB/corrEGEPol de 
13/12/2021, em que apurou condutas, face o teor do of. nº 169/2021-MP/
PJdE de 29/11/2021 onde é informado a ausência de resposta e/ou pro-
vidências a solicitação relacionada a Nf nº 000517-049/2021, conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar no fato apurado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 488/2021-
GaB/corrEGEPol de 13/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações.
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ÂNGEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior

Protocolo: 857975
PORTARIA Nº 496/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL de 09/09/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades 
pelo atraso na realização e conclusão de diligências referente ao iPl nº 
00235/2010.000698-9 (Proc. nº 0011233-54.2010.814.0006) e Tco nº 
00004/2011.100234-1 (Proc. nº 0000711-42.2011.814.0943), os quais 
foram encaminhados à SEccioNal da cidadE NoVa para o cumprimento 
de diligências e ficaram respectivamente 8 e 7 anos aproximadamente na 
unidade antes de retornar ao Poder Judiciário, tudo conforme despacho da 
ccrM/cGPc de 30/08/2022;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 497/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL de 09/09/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de apurar e definir responsabilidades re-
ferente ao servidor da dEPol de Nova Timboteua que teria, em tese, dei-
xado de atender a requisição do ParQUET referente ao Proc. nº 0002931-
43.2019.8.14.0034, tudo conforme of. nº 294/2022-MP/PJNT de 25/08/2022 
e despacho da coiNT/cGPc de 30/08/2022, mais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 498/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL de 12/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor M.r.c. 
Mat. nº 57233665, referente a atitudes, em tese, arbitrárias e incompatí-
veis com as funções de policiais, praticadas contra a Sra. c.S.c.S., a qual 
denunciou o fato junto a dEcrif através do BoP nº 00346/2022.100356-
1, fatos ocorridos nesta capital, tudo conforme despacho da ccrM/cGPc 
de 06/09/2022 e demais anexos e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
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PORTARIA Nº 499/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL de 12/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor f.M.T.S., 
mat. nº 5826284, o qual teria, em tese, agido de forma arbitrária e incom-
patível com a função policial segundo denúncias da Sra. a.K.f.d. junto a 
dEcrif/cGPc em 13/05/2022 e que gerou o BoP nº 00544/2022.100482-
0, tudo conforme despacho da ccrM/cGPc de 09/09/2022 e demais co-
nexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GErMaNo do NaSciMENTo liMa - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 500/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL de 12/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor G.S.B., 
mat. nº 54193296, o qual teria, em tese, agido de forma arbitrária e in-
compatível com a função policial segundo denúncias do Sr. E.P.N. junto a 
Pf (certidão de ocorrência nº 057/2022-MJ-Polícia federal) e ao MP de 
Brasil Novo/Pa, fatos que ocasionaram na dEPol de Brasil Novo o Tco 
nº 00137/2022.100129-9, tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 
05/09/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc GodofrEdo MarTiNS BorGES - 11ª riSP- corrEGEdoria rEGio-
Nal do XiNGU
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 501/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL de 12/09/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabi-
lidades, face o teor do ofício nº 407/2022-MP/PJNT de 23/11/2021, refe-
rente a fatos denunciados na SiMP nº 000217-028/2021, os quais foram 
encaminhados a dEPol de Nova Timboteua para a adoção das medidas 
legais cabíveis, mas não obtiveram respostas e nem o devido andamento, 
tudo conforme despacho da coiNT/cGPc de 11/08/2022 e demais anexos 
e conexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc Mara roSa dE fraNca SoUZa - coordENadoria do iNTErior
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 502/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL de 12/09/2022
coNSidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor a.M.G.l., 
mat. nº 54183803, referente a atitudes, em tese, arbitrárias e incompatíveis 
com as funções policiais, praticadas pelo servidor contra os nacionais M.P.c. e 
d.a.c. relacionadas a informações constantes no BoP nº 00038/2022.100340-
2, fatos ocorridos na dioE-dEcoN nesta capital, tudo conforme despacho da 
ccrM/cGPc de 06/09/2022 e demais conexos e anexos;
coNSidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rESolVE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc lariSSE BarBoSa TorrES PaSTor - diViSÃo dE diSciPliNa
À divisão de disciplina e à diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
raiMUNdo BENaSSUlY MaUÉS JÚNior
corregedor-Geral da Polícia civil

Protocolo: 858011

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria n°. 1907/ 2022
JoSUÉ MaToS GUErrEiro
MaTrÍcUla: 57195110/1
carGo: Motorista
cidadE: SalVaTErra - Pa

diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1905/ 2022
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: coNcÓrdia do Pará - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia TÉcNica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1672/ 2022
Marcia HElaNE raMalHo dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5955593
carGo: Enfermeiro do Trabalho
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 17/08/2022 a 19/08/2022
oBJETiVo: Participar de evento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857676
Portaria n°. 763/ 2022
MaTEUS caValcaNTE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5959973
carGo: auxiliar operacional
cidadE: alTaMira - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 31/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1886/ 2022
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/09/2022 a 06/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1885/ 2022
JoENdEl NEVES NUNES
MaTrÍcUla: 57195316/1
carGo: Motorista
cidadE: UrUará - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/09/2022 a 07/09/2022
oBJETiVo: conduzir viatura.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1840/ 2022
adalBErTo da SilVa caValcaNTE
MaTrÍcUla: 5937855/1
carGo: Motorista
ádSoN WENdEr dE JESUS SoUSa TErTUliNo
MaTrÍcUla: 54187218/4
carGo: Perito criminal
JoSÉ HENriQUE SiQUEira ViaNa
MaTrÍcUla: 57209107/1
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTElo doS SoNHoS - Pa
diáriaS: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 18/08/2022 a 23/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857673
Portaria n°. 1906/ 2022
ElZEMar MarTiNS riBEiro rodriGUES
MaTrÍcUla: 57225359
carGo: Perito criminal
lENi cardoSo ValadarES
MaTrÍcUla: 5901232/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
Márcia criSTiNa GoMES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5747040/2
carGo: Perito criminal
Maria daS MErcÊS cHaVES dE PaUla
MaTrÍcUla: 5107407/2
carGo: Perito criminal
Maria do Socorro coSTa
MaTrÍcUla: 590597/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
racHEl UllMaNN lEiTE iESPa
MaTrÍcUla: 57206984
carGo: Perito criminal
cidadE: STa.iZaBEl do Pará - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 26/08/2022
oBJETiVo: colETar MaTErial BioloGico.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1910/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
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Portaria n°. 1914/ 2022
aNTÔNio Marcio fEliX liNo
MaTrÍcUla: 5908827
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 08/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHa
Portaria n°. 1911/ 2022
daVi dE SoUZa SENa
carGo: Perito criminal
roBErTo coSTa NUNES
MaTrÍcUla: 5947880/2
carGo: Perito criminal
rodriGo fraNco doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5894948
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/09/2022 a 05/09/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE oPEraÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857657
Portaria n°. 1899/ 2022
JocY da SilVa GoNÇalVES
MaTrÍcUla: 57200690/1
carGo: Motorista
JoSÉ aUGUSTo BarBoSa dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590287/2
carGo: Perito criminal
cidadE: S.GEraldo araGUaia - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 07/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 756/ 2022
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior
MaTrÍcUla: 57195147
carGo: Motorista
orlaNdo SalGado GoUVÊa
MaTrÍcUla: 5463530/1
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: iGaraPÉ MirÍ - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 31/08/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1889/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: TailaNdia - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/09/2022 a 05/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1889/ 2022
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: TailaNdia - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/09/2022 a 05/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857668
Portaria n°. 1917/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
SilVio caSSio da SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: aNaPU - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/09/2022 a 09/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1890/ 2022
daVid loBo aMaral JUNior
MaTrÍcUla: 5937785
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/08/2022 a 15/08/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 270/ 2022
MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 31/08/2022 a 01/09/2022
oBJETiVo: aUXiliar PEriTo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria n°. 1902/ 2022MURILO YURI PINHEIRO ELLERES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 29/08/2022 a 30/08/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857662
Portaria n°. 1897/ 2022
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: SalVaTErra - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1898/ 2022
aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/08/2022 a 21/08/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1901/ 2022
aNToNio carloS riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 5941895-1
carGo: Motorista
JEaNdErSoN carloS BriTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5941286
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SalVaTErra - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 11/09/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1904/ 2022
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
rafaEl GoMES PErEira
MaTrÍcUla: 5958379/1
carGo: Perito criminal
cidadE: cUrUÇa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 04/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar EXaME PEricial.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857652
Portaria n°. 473/ 2021
MarcElo MoraES
MaTrÍcUla: 54185853/1
carGo:PEriTo criMiNal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (uma) PErÍodo: 16/05/2021
oBJETiVo: Participar de reunião
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 857713
Portaria n°. 1790/ 2022
HEiTor caPEla SaNJad
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 03 (Três) PErÍodo: 02/09/2022 a 04/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1724/ 2022
fErNaNdo doUGlaS JardiM SaNToS
MaTrÍcUla: 54188040/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/09/2022 a 20/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1815/ 2022
Maria aUXiliadora dE JESUS SaNTa BriGida
MaTrÍcUla: 5914938
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo: 02/09/2022 a 10/09/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1848/ 2022
fErNaNdo SilVa dE MiraNda
MaTrÍcUla: 57233707/1
carGo: Perito criminal
PaUlo SÉrGio fErrEira oZEla
MaTrÍcUla: 5156777/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SoUrE - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 22/09/2022 a 24/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 858019
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Portaria n°. 1796/ 2022
JoilSoN roBErTo GUiMarÃES SilVa
MaTrÍcUla: 57194226
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 06/09/2022 a 11/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1849/ 2022
PaUlo SÉrGio fErrEira oZEla
MaTrÍcUla: 5156777/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BaGrE - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 13/09/2022 a 15/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1728/ 2022
STaEl rEJaNE SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 5233070/1
carGo: Perito criminal
cidadE: iTaiTUBa - Pa
diária: 07 1/2 (Sete e meia) PErÍodo: 08/09/2022 a 15/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria n°. 1461/ 2022
HEiTor caPEla SaNJad
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 26/08/2022 a 01/09/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 858007

.

.

FÉrias
.

PORTARIA N° 278/22-GAB/DGPCP DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 e 
o Processo n°2022/1226544.
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 dias de gozo de férias a servidora cÉlia riBEiro QUEi-
roZ, assistente administrativo, matrícula n°57214966/1, no período de 
01.10.2022 a 30.10.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 26 de Setembro de 2022. 
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 857728

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA N° 275/22-GAB/DGPCP DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810/94, art. nº74, §2º e o Processo n°2022/1146947.
r E S o l V E:
TraNSfErir o gozo de férias da servidora STaEl rEJaNE SoUSa Sil-
Va, Gerente regional, Perito criminal, matrícula n°5233070/1, no período 
de 16.08.2022 a 30.08.2022, concedida pela Portaria N°189/2022-GaB/
dGPcP de 29.06.2022, publicada no doE nº 35.030 de 01.07.2022, para o 
período de 16.11.2022 a 30.11.2022.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 22 de Setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 857614
PORTARIA N° 274/22-GAB/DGPCP DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais e conferidas Pelo decreto Governamental s/n publicado no doE 
Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00.
r E S o l V E:
EXclUir da PorTaria Nº 127/22 de 28.04.2022-GaB/dGPcP, publicado no 
doE nº 34.955 de 03.05.2022, que trata de férias, o nome do servidor JoElSoN 
SoarES fErrEira, Perito Médico legista, matrícula nº 5890190/1.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PolÍcia ciENTÍfica do Pará, 22 de Setembro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 857611

oUtras MatÉrias
.

O Diretor-Geral da Polícia Científica do Estado do Pará-PA, no uso 
de suas atribuições legais, retifica o item 2.1 e item 10, e torna publico o 
resultado preliminar do processo seletivo interno simplificado n°001/2022 
de vagas para o curso de Pós-Graduação lato Sensu em “Gestão do conhe-

cimento em Segurança Pública e Perícia criminal”.
Retifica: no item 2.1 do Edital nº001/2022
ONDE SE LÊ:
2- DAS VAGAS OFERTADAS:
2.1. …..
*caso as vagas não sejam preenchidas, as vagas destinados aos comissio-
nados, servidores do SiEdS, somente poderão ser redistribuídos entre os 
servidores públicos pertencentes ao quadro efetivo da PcEPa.
LEIA-SE:
2- DAS VAGAS OFERTADAS:
2.1. ….
caso as vagas não sejam preenchidas, as vagas destinados aos servidores 
efetivos da PcEPa, poderão ser redistribuídos entre os servidores públicos 
comissionados pertencentes ao quadro da PcEPa e efetivos do SiEdS.
Retifica no item 10 do Edital nº001/2022
ONDE SE LÊ:
10.DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO:

Nº eVeNto data/ PerÍodo
08 Período de matrícula 04/10 a 14/10

LEIA-SE:

Nº eVeNto data/ PerÍodo
08 Período de matrícula 04/10 a 06/10

os demais itens permanecem inalterados.
resULtado PreLiMiNar (em ordem alfabética)

Nº NoMe ViNcULo NÚMero de 
iNscriÇÃo

01. ana claudia Melo Macedo PcEPa 007
02. ana Maria ipiranga oliveira dantas PcEPa 025
03. antônio carlos Silva de freitas PcEPa 015
04. Bianca delamare Passinho alcântara PcEPa 034
05. carlos alberto oliveira Braga PcEPa 028
06. carlos alexandre da cruz de carvalho SEGUP 042
07. carolina Tavares calderaro de Jesus PcEPa 022
08. cynthia de Nazaré Portilho Pantoja PcEPa 008
09. danielle Silva de andrade lima Guerra PcEPa 001
10. dênis figueiredo da Silva PcEPa 012
11. diana fernandes das chagas cBMPa 040
12. Emmanuel Marcos dos Santos carpina PcEPa 014
13. Enaldo luiz de Melo ferreira PcEPa 027
14. Ériko fabrício Nery da costa  PcEPa 021
15. Eurico oliveira da rocha  PcEPa 032
16 fernanda Marin cordero da Silva  PcEPa 005
17. Henrique Nazareno Santos lima  PcEPa 026
.18. Herculano de figueiredo do Marçal  PcEPa 010
19. isabela Nazare dos Santos Barrretto  PcEPa 030
20. ivanildo Pereira dos Santos SEGUP 039
21. Jonas Karlem angelim Viana PcEPa 018
22. Josafá donato Santos PMPa 041
23. Josué Matos Guerreiro PcEPa 013
24. Júlia Eugênia figueredo PcEPa 004
25. Keila Zschornack ferreira PcEPa 019
26. Karen lorena cruz da Silva cavalcante PcEPa 035
27. Kurt alexandre Matos de andrade PcEPa 023
28. lidiane Nascimento Gomes PcEPa 009
29. luciclea Vilhena ferreira PcEPa 016
30. Marcelo Moraes PcEPa 002
31. Marcelo Pereira correa PcPa 036
32. Maria de lourdes ferreira Batista dETraN-Pa 037
33. Mauro Marcio de oliveira PcEPa 029
34. Mayken Santos de oliveira  PcEPa 033
35. Nilson almeida de Sousa filho PcEPa 006
36. Nilson Mesquita dias  PcEPa 020
37. rejane Nazaré cunha dórea  PcEPa 024
38. ringo alex rayol frias SEaP 038
39. Samira Maria carmo Bricio  PcEPa 011
40. Silvia de Sousa lopes  PcEPa 017
41. Thiago Valente Novaes  PcEPa 003
42. Waldiney Brandão lopes de oliveira  PcEPa 031

cElSo da SilVa MaScarENHaS
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 857811
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 4085/2022-DAF/CGP, Belém, em 21/09/2022.
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 2022/1202166;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Elisabeth Sussuarana colares, matrícula nº 3265277/1, no cargo de auxiliar de 
Trânsito, lotado na cirETraN de Santarém.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-2.000,00 
(DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergenciais, de lo-
comoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios de; Santarém; 
almeirim; Belterra, conforme Processo de diárias n° 2022/1202150.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339033-r$- 1.000,00
3339036-r$- 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 11 a 28/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 857865
PORTARIA Nº 4079/2022-DAF/CGP, DE 21/09/2022
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 2022/1202221;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio rafael rodrigues Queiroz, matrícula nº 57227951/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os muni-
cípios de; Salinópolis, conforme Processo de diárias n° 2022/1180069.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 1.000,00
3339036-r$- 1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 02 a 30/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857731
PORTARIA Nº 4086/2022-DAF/CGP, DE 21/09/2022
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 2022/1202174;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Heldecir lima conceição, matrícula nº 3157300/1
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os mu-
nicípios de; conceição do araguaia, conforme Processo de diárias n° 
2022/1201891.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 500,00
3339036-r$- 1.500,00
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 a 29/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857759

PORTARIA Nº 4087/2022-DAF/CGP, Belém, em 21/09/2022.
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 2022/1202157;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
ademilton Vaz de Quadros, matrícula nº 57230538/1, no cargo de agente 
fiscal de Trânsito, lotado na dTo/cofT/GofTc.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municí-
pios de; Tailândia, conforme Processo de diárias n° 2022/1180358.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 300,00
3339036-r$- 200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 03 a 16/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 4099/2022-DAF/CGP, Belém, em 21/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/1190735;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora idi-
nalva Soares Maciel, matrícula nº 5946621 /1, no cargo de Gerente, lotada 
na cirETraN de alenquer.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 
custear despesas emergenciais, na cirETraN do municipio de alenquer.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.500,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 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.
PORTARIA Nº 4083/2022-DAF/CGP, Belém, em 21/09/2022.
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 2022/1181502;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
cilene Pereira oliveira, matrícula nº 55586944/2, no cargo de assistente 
de Trânsito, lotada na dTo/cEd/GEPTraN.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os 
municípios de; Santarém; almeirim; Belterra, conforme Processo de diá-
rias n° 2022/1181475.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$- 100,00
3339033-r$- 2.600,00
3339036-r$- 1.300,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 10 a 29/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 4119/2022-DAF/CGP, Belém, em 21/09/2022.
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 2022/1206176;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jonelson Pantoja da Silva, matrícula nº 54196443/4, no cargo de Gerente 
cirETraN “B”, lotado na cirETraN de igarapé-Miri.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
80,00 (OITENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergen-
ciais, de locomoção e de pronto pagamento na viagem para os municípios 
de; Belém, conforme Processo de diárias n° 2022/1205425.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$- 80,00
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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 a 07/10/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 857971

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 4100/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1195487;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Breves para os municípios de BELÉM – 03/10 a 21/10/2022, a fim de de-
sempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

nome matricula
Eldevan cardoso de freitas 5958956 /1

leonam Brelaz duarte 5958499 /1
luiz dos Santos rodrigues 57201612 /1

Manoel lauro lages de Mendonça Netto 5958959 /1
rafael carvalho da costa 57219643 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4117/2022-DAF/cgp, Belém, 22/09/2022.
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 2022/1205425;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Igarapé-Miri para os municípios de BELÉM – 03/10 a 07/10/2022, a fim de 
tratar de assuntos relacionados a cirETraN de igarapé-Miri/Pa junto aos 
setores: cHc, dHcrV, dTi e cNcir.

nome matricula
Jonelson Pantoja da Silva 54196443 /4

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857860
PORTARIA Nº 4017/2022-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 2022/1188818;
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 iriTUia – 05/10 a 10/10/2022, caPiTÃo 
POÇO – 11/10 a 14/10/2022, OURÉM – 15/10 a 19/10/2022, a fim de 
realizar os trabalhos de levantamento técnico e de área para instalação e 
funcionamento de Balanças nas rodovias Estaduais que se localizam nos 
referidos municípios.

nome matricula
Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1
Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1

Walmero Jesus costa 57226865 /1
Priscyla roman Vieira 57200275 /1

Maria de lourdes ferreira Batista 54187987 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857841
PORTARIA Nº 4044/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1179153;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SEiS E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de SÃo GEraldo do araGUaia – 03/10 a 
13/10/2022, SaNTaNa do araGUaia – 14/10 a 20/10/2022, NoVo rE-
PARTIMENTO – 21/10 a 29/10/2022, a fim de realizar serviço de levanta-
mento de campo, armazenamento e estoque e as reais necessidades das 
cirETraN’S dos referidos municípios.

NoMe MatricULa
cláudio anderson de Souza Wassally 57175313/2

ozinaldo do Nascimento azulay 3266249/1
dielson cícero de Souza rosa 5945681/1

Paulo Silva dos Santos 57194033/1
Valdecir raimundo corrêa lopes 57188809/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4045/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1159556;
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 TUcUrUÍ – 24/10 a 28/10/2022, alTa-
Mira – 29/10 a 03/11/2022, MEdicilÂNdia – 04/11 a 08/11/2022, iTai-
TUBa – 09/11 a 12/11/2022, NoVo ProGrESSo – 13/11 a 18/11/2022, 
a fim de exercer a fiscalização in loco dos serviços prestados pela VALID 
SolUÇÕES S/a, objeto do contrato 066/2021, conforme lei 8666/93.

NoMe MatricULa
Emerson almeida lima 57175957/1
ivaldo rocha de Sousa 57216831/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4046/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1199790;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SEiS E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de conceição do araguaia para os municípios de GoiaNÉSia do Pará – 
10/10 a 26/10/2022, BELÉM – 27/10 a 05/11/2022, a fim de desempenhar 
suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, em 
cumprimento a programação da dTo nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
Eder franco rosa 57201933/1

leikhan Moraes Sousa 57201999/1
rodrigo lima Barros 57202029/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4047/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1195596;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Castanhal para os municípios de BELÉM – 03/10 a 18/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
Mário Sérgio Silva da Silva 57202007/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 4048/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1195555;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Santarém para os municípios de BELÉM – 03/10 a 18/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
José carlos de Souza Nascimento 57230623/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4049/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1199929;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SEiS E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de São félix do Xingu para os municípios de GoiaNÉSia do Pará – 10/10 
a 26/10/2022, BELÉM – 27/10 a 05/11/2022, a fim de desempenhar suas 
atividades funcionais, em operações de fiscalização de trânsito, em cum-
primento a programação da dTo nos referidos municipios.

NoMe MatricULa
ian carlo dos Santos 57229643/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4050/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1195632;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Altamira para os municípios de BELÉM – 03/10 a 18/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
José Neto Santos alves 57223373/2
Marco aurélio reis Sena 57201765/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4052/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1199022;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SEiS E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Itaituba para os municípios de BELÉM – 10/10 a 05/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

NoMe MatricULa
Valdir amadeu da Silva 5827485/2
Willian cândido félix 57224024/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4056/2022-DAF/cgp, de 20/09/2022
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 2022/1188774;
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 iriTUia – 05/10 a 10/10/2022, caPiTÃo 
POÇO – 11/10 a 14/10/2022, OURÉM – 15/10 a 19/10/2022, a fim de 
acompanhar os trabalhos de levantamento técnico para instalação e fun-
cionamento de balanças nas rodoviais estaduais que se localizam nos re-
feridos municípios.

NoMe MatricULa
Jonhilda do Socorro Mileo cardoso 57227434/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4060/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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 2022/1055412;
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 aBaETETUBa no período de 03 à 28/10/2022, a 
fim de realizar treinamento do Sistema Renainf.

NoMe MatricULa
Vanilce da Paixão Medeiros 57197390/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4062/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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 2022/1195395;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias as servidoras 
abaixo especificadas, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Altamira no período de 28 à 30/09/2022, a fim de 
realizar visita a prefeitura de Altamira para verificação de pendência tribu-
taria do departamento, visita da ciretran para coleta de informações para 
o clima orgazinação.

NoMe MatricULa
Glaura iolanda Brito Pires 3158730/1

Sheila de Nazare resque rosa 57173541/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4064/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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 2022/1201044;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Altamira para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
Elissandra Helena chiarini de Moura Santana 54185273/2

Nayra Glais Pereira Trindade 5936400/2
Simone cunha dos Santos Soares 57220904/1

Thiago Yuri dias dos Santos 5958765/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4065/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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 2022/1201369;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
itaituba para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
antonio dima lima 57201219/1

José de arimatéia corrêa fernandes Júnior 57208444/2
Kátia da Silva Sá 57214238/2

Kleyton Gemaque Miranda da Silva 57227943/1
oclênio fernandes de lima 57227329/1

Patricia Barbosa lima de Moraes 57224315/2
Vonildo Soares dos Santos 57227326/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4066/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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 2022/1200916;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Aba-
etetuba para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

NoMe MatricULa
claudionilso Quaresma lima 5212650/2
dayane cordovil Pamplona 5958503/1

Jorge Magno ferreira de carvalho 5964196/1
Pedro Paulo ferreira Barbosa 57202090/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857729
PORTARIA Nº 4089/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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.
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coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/1204159;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Marabá para os municípios de BELÉM – 03/10 a 21/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

nome matricula
Bruno alessandro Vieira 5938909/2
diego oliveira lemos 5964624/1

Gilmar ramos da costa 57201691/1
luzinaldo Batista frança 57201996/1

Marcos divino da Silva Silva 57201715/1
orival ferreira Guimarães 57201368/1

Paulo renee ferreira dos Santos 5958759/1
reinaldo da Silva Braz 5958760/1

Thiago da luz rodrigues 5958619/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4091/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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 2022/1204254;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Paragomi-
nas para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

nome matricula

cássio Vinicius da Silva e Silva 5958745/1

Jair Kaio oliveira carmo 57232648/2
Jorgean carlos ferreira frazão 5119570/5

Marcos Elionai Marques Garcia de Souza 5958546/1
Monyque Barros campos 5958756/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4092/2022-DAF/cgp, de 21/09/2022
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 2022/1202192;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SEiS E MEia (06 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de SANTA BÁRBARA DO PARÁ – 07/10 a 13/10/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

nome matricula

raimundo daniel Santos da Silva 57200355/1

Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190/1

izaura Valadares de Souza 57211114/2

Gilvan Veloso cruz 57213689/2

Gilvan rabelo Normandes 57193929/2

Karine Monik almeida da costa 57226816/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 857758
PORTARIA Nº 4053/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1163220;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de BRAGANÇA – 03/10 a 21/10/2022, a fim de 
prestar serviços administrativos na cirETraN do referido município.

nome matricula
Waldemir Silva 57196025 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

PORTARIA Nº 4111/2022-DAF/cgp, Belém, 22/09/2022.
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 2022/1219568;
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 aBaETETUBa – 03/10 a 05/10/2022, ca-
PaNEMa – 06/10 a 08/10/2022, BraGaNÇa – 09/10 a 11/10/2022, TUcU-
rUÍ – 13/10 a 15/10/2022, MaraBá – 16/10 a 18/10/2022, ParaUaPEBaS 
– 19/10 a 22/10/2022, rEdENÇÃo – 23/10 a 26/10/2022, coNcEiÇÃo 
DO ARAGUAIA – 27/10 a 01/11/2022, a fim de realizar a substituição e/ou 
troca dos cartões de abastecimento dos veículos locados que encontram-
se sob a responsabilidade dos Gerentes das referidas ciretrans, bem como 
verificar as condições dos veículos.

nome matricula
Helton Victor Pantoja da costa 5893826 /1

flávio corrêa Sodré filho 57176577 /2
Murilo avanir da Silva frança 57191860 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4114/2022-DAF/cgp, Belém, 22/09/2022.
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 2022/909283;
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 MARABÁ – 03/10 a 28/10/2022, a fim de 
prestar atendimento e retaguarda de veículo no referido município, con-
forme solicitação.

nome matricula
ana Sueli Quadros da rosa 3268438 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4115/2022-DAF/cgp, Belém, 22/09/2022.
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 2022/1110723;
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 iGaraPÉ-Miri – 03/10 a 28/10/2022, a 
fim de prestar serviços de vistoria veícular na CIRETRAN do referido muni-
cípio, conforme solicitação.

nome matricula
Sérgio da Silva Santos 54189495 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4116/2022-DAF/cgp, Belém, 22/09/2022.
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 2022/1110586;
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 iGaraPÉ-Miri – 03/10 a 28/10/2022, 
a fim de prestar serviços de atendimento de habilitação na CIRETRAN do 
referido município, conforme solicitação.

nome matricula
João Vitor Gama Matias 6403080 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4090/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1205997;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Santa-
rém para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.
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nome matricula
albeson da Silva dias 57201777 /1

Eliangelo Siqueira Gamboa 57201633 /1
Jean carneiro oliveira 57202100 /1

João Pedro de oliveira Junior 57214885 /2
luciane Budelon albuquerque 57201643 /1

renan Patrick de carvalho Marçal 5958761 /1
Wladimir carvalho Batista 57199610/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4088/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1206236;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Tucu-
ruí para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

nome matricula
cleyton Vinicius cruz dos Santos 5958512 /1

Eliana ramos da Silva 57203584 /1
fernanda Gabriele Brasil Silva 5958536 /1

Marcílio da Silva dias 5958564 /1
Paloma Mendes dos Santos 5958758 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4094/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1201317;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Castanhal para o município de Belém no período de 03 à 21/10/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

nome matricula
alessandro Saraiva Tavares 57217202 /1
carlos arthênio Batista dias 57202225 /1
Ederson José da Silva e Silva 57202063 /1

Edimilson Silva Sousa 57227294 /1
Evanildo dos Santos Moraes 5143861 /2

fábio Henrique Magno Monteiro 54191618 /2
Hanry José carvalho Moura 57228257 /1

Jézio Nunes de Sousa 57226852 /1
João carlos rodrigues da Silva 57175075 /2

lindon Júlio Santiago dos Santos 57202003 /1
Maria da Paixão Gusmão Pantoja dos Santos 57201981 /1

Patrick Siqueira ribeiro 57217176 /1
robson Machado Paiva 57200274 /1
rudajar Vieira cabral 57217183 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4051/2022-DAF/cgp, Belém, 20/09/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/1187946 
e 2022/1091041.
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de uma (1) diária aos servidores abaixo espe-
cificados, referente à complementação do deslocamento do Município de 
Belém para o Município de Jacundá, no dia 14/09/2022, a fim de atuarem 
no atendimento itinerante de habilitação no município acima citado.

nome matricula
Sílvia corrêa Martins 57197142 /1
Patrick fialho Vieitas 57196230 /1

os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/09/2022.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

PORTARIA Nº 4080/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1208154;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Abaetetu-
ba para o município de Belém no período de 17/10 à 04/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

nome matricula
Ednei Junior Saldanha damasceno 5958561 /1

Eldima Nunes da Silva 54191707 /3
Marco antonio carvalho Quaresma 57202004 /1
robson Henrique rodrigues cruz 5958562 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4082/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1208000;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dEZoiTo E MEia (18 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Tucuruí para os municípios de BELÉM – 14/10 a 01/11/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operações de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio.

nome matricula
augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior 57189668 /2
dayriane do Socorro de oliveira costa 5958551 /1

dolcinei amaral Moraes 5958529 /1
romulo Henrique Tavares Uchoa da Silva 57176316 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4118/2022-DAF/cgp, Belém, 22/09/2022.
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 2022/1208070;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E SEiS E MEia (26 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de ParaGoMiNaS – 03/10 a 07/10/2022, 
NoVo rEParTiMENTo – 08/10 a 11/10/2022, iTUPiraNGa – 12/10 a 
17/10/2022, alTaMira – 18/10 a 23/10/2022, BarcarENa – 24/10 a 
29/10/2022, a fim de realizar visita técnica nas CIRETRAN1s dos referidos 
municípios para levantamento de demanda ao atendimento no decorrer do 
andamento das obras de reforma.

nome matricula
Joaquim luiz farias caldas 54183121 /3

Josué coentro costa 80845490 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 4074/2022-DAF/cgp, Belém, 21/09/2022.
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 2022/1208865;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de San-
tarém para o município de Belém no período de 21/10 à 08/11/2022, a fim 
de desempenhar suas atividades funcionais em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido municipio em 
especial por ocasião da operação cirio 2022.

nome matricula
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660 /1

derivaldo Gonzaga alves 57201632 /1
Jean da Silva e Silva 57201709 /1

laís Sobrinho de Medeiros 5922723 /2
Sharley Jones Valente Barbosa 55207765 /1

rodolfo campos Sales 57201770 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 858006
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1282/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 7192/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores E.V.S. 
(M.f.: 5954277) e V.S.a. (M.f.: 5954822), objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e funcional, ao supostamente, agirem de forma de-
sidiosa, conforme Sindicância administrativa investigativa nº 6841/2021. 
o servidor incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, 
incisos ii e Vi, art. 178, Xi e Xiii c/c art. 189, caput e art. 190, XiX, todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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 
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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857775
PORTARIA Nº 1281/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 7191/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor M.r.l.S. 
(M.f.: 5946752), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e 
funcional, por supostamente, abandonar posto de serviço, desobedecer a 
manifestação da coNJUr/SEaP e direção geral do complexo Penitenciário. 
o servidor incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, 
incisos i, Vi, art. 178, Xiii e art. 189, caput, art. 190, ii, XiX, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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 
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, à caEP e ao Gabinete.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857776
PORTARIA Nº 1280/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 diS-
ciPliNar nº 7190/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores f.i.a.M. 
(M.f.: 5931371) e M.a.c.S. (M.f.: 57221645), ambos policiais penais, ob-
jetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional, ao supos-
tamente, não comparecer em plantão extraordinário, porém, assinar como 
se estivesse cumprindo o plantão e falsificar informações referentes a este 
fato, respectivamente. os servidores incorreram, em tese, nos art. 177, Vi 
c/c art. 178, Xiii, art. 189, caput e art. 190, ii, iV, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994- rJU/Pa;

art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
(M.f. 5464285)– Membro; ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521) – 
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, à caEP e ao Gabinete desta SEaP/Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 857778
PORTARIA Nº 1279/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 diS-
ciPliNar nº 7189/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores S.S.S.P. 
(M.f.: 57192369) e a.r.P.l. (M.f.: 59194911), objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e funcional, por suposta, condução indevida 
dos custodiados para atendimento no Hospital Porto dias, conforme Sindi-
cância administrativa investigativa nº 6358/2021. os servidores incorre-
ram, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, inciso Vi, art. 178, V 
e  art. 189, caput, art. 190, Xiii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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 
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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857780
PORTARIA Nº 1278/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 7188/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores c.c.V. 
(M.f.: 5953019) e T.M.f. (M.f.: 5954376), objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e funcional, acerca de suposta inobservância das 
medidas preventivas de segurança na Unidade Prisional, dando ensejo à 
fuga no dia 25/08/2021, conforme Sindicância administrativa investigativa 
nº 6679/2022. os servidores incorreram, em tese, em falta grave, com 
fulcro nos arts. 177, incisos iV e Vi, art. 178, Xiii e art. 190, XiX e art. 
177, inciso Vi c/c art. 189, caput, art. 190, XiX, respectivamente, todos da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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 
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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857781
PORTARIA Nº 1277/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 7187/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor N.J.B.a. 
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(M.f.: 55590035), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e 
funcional, ao supostamente, constranger e coagir os demais servidores do 
Núcleo de Tecnologia e informação-NTi, conforme Sindicância administra-
tiva investigativa nº 6212/2021. os servidores incorreram, em tese, em 
falta grave, com fulcro nos arts. 177, incisos ii, iV, Vi c/c art. 189, caput e 
art. 190, iV , todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores ViTor ra-
MoS EdUardo, M.f.: 54196889– Presidente; ElToN da coSTa 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 
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.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857782
PORTARIA Nº 1276/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 diS-
ciPliNar nº 7186/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores a.a.S. 
(M.f.: 5931197), J.V.P.S. (M.f.: 59196477), l.a.X.c. (M.f.: 5950023) e 
B.r.S. (M.f.: 5947642), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e funcional, ao supostamente, agredir fisicamente à PPL ALEY DIEGO 
coSTa liMa (iNfoPEN 87595), quando custodiado na cadeia Pública para 
Jovens e adultos- cPJa, conforme Sindicância administrativa investigativa 
nº 6561/2021. o servidor incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro 
nos arts. 177, incisos Vi  c/c art. 189, caput e art. 190, Vii , todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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 
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 - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857784
PorTARIA Nº 1275/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 7185/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores J.M.V. 
(M.f.: 5950083), J.a.B. (M.f.: 5931325) e aaS (M.f.: 5931197), objetivan-
do apurar a responsabilidade administrativa e funcional, ao supostamen-
te, agredir fisicamente à PPL JOSIVANDO CARVALHO (INFOPEN 95442), 
quando custodiado na cadeia Pública para Jovens e adultos- cPJa, con-
forme Sindicância administrativa investigativa nº 6498/2021. o servidor 
incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, incisos Vi  c/c 
art. 189, caput e art. 190, Vii , todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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 
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 - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857785

PORTARIA Nº 1274/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 diS-
ciPliNar nº 7184/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor J.M.V. (M.f.: 
5950083), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcio-
nal, ao supostamente, agredir fisicamente à PPL GEDIELSON DE OLIVEI-
ra dUarTE (iNfoPEN 59549), quando custodiado na cadeia Pública para 
Jovens e adultos-cPJa, conforme Sindicância administrativa investigativa 
nº 6501/2021. o servidor incorreu, em tese, em falta grave, com fulcro 
nos arts. 177, incisos Vi  c/c art. 189, caput e art. 190, Vii , todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
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 
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 - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário do Estado do Pará.

Protocolo: 857787
PORTARIA Nº 1273/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 7183/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor l.S.S. 
(M.f.: 5957695), objetivando apurar  a responsabilidade administrativa e 
funcional referente, por suposta agressão ao interno TalES TaciaNo da 
SilVa alEiXo (iNfoPEN 348276), quando custodiado  na central de Tria-
gem da Marambaia, conforme Sindicância administrativa investigativa nº 
6667/2022. os servidores incorram, em tese, nos art. 177, Vi c/c art. 189, 
caput e art. 190, Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUES (M.f: 57201800)– Membro; ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 
57202521) – 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 e à caEP.
art. 6º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 857789
PORTARIA Nº 1272/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 7182/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores J.M.V. 
(M.f.: 5950083) e f.J.c. (M.f.: 5953947), objetivando apurar a responsa-
bilidade administrativa e funcional referente, por suposta agressão aos in-
ternos YaGo PaTriK TaVarES dE oliVEira (iNfoPEN 90974), aNdErlEY 
caSTro NoGUEira (iNfoPEN 141723) e diEGo da coNcEiÇÃo dE SoUZa 
(iNfoPEN 101678), no dia 09/09/2020, no centro de  recuperação Peniten-
ciário do Pará V-crPPV, conforme Sindicância administrativa investigativa nº 
6506/2021. os servidores incorreram, em tese, nos art. 177, Vi c/c art. 189, 
caput e art. 190, Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599; EliZaBETH MalcHEr VilHENa, 
(M.f. 5464285)– Membro; ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 57202521) – 
Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
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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 e à caEP.
art. 6º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 857790
PORTARIA Nº 1271/2022-CGP/SEAP  Belém (PA), 22 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 diS-
ciPliNar nº 7181/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor o.M.l. (M.f.: 
5954249), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcio-
nal referente, ao supostamente, usar aparelho celular dentro do centro de 
recuperação “Mariano antunes”-craMa, conforme Sindicância administra-
tiva disciplinar nº 5537/2020. o servidor incorreu, em tese, com fulcro 
nos art. 177, iii e Vi c/c art. 189, caput e art. 190, Vi e XiX,  todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994- rJU/Pa;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599; adriaNa fErraZ do Prado 
MaUÉS (M.f.: 57201800)– Membro; ElToN da coSTa fErrEira (M.f. 
57202521) – 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 e à caEP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 857791
PORTARIA Nº 1153/2022-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 
6501/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta agressão ao interno 
GEdiElSoN dE oliVEira dUarTE (iNfoPEN 59549), na cadeia Pública 
de Jovens e adultos-cPJa, nos dias 31/12/2019 e 09/04/2021, conforme 
termo de audiência de 16/07/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face 
do servidor J.M.V. (M.f.: 5950083), objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ ou funcional, por supostamente, agredir o interno GE-
diElSoN dE oliVEira dUarTE (iNfoPEN 59549), quando custodiado na 
cadeia Pública para Jovens e adultos-cPJa, com fulcro no art. 177, Vi c/c 
art. 189, caput, art. 190, Vii,  todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor dos servidores 
J.M.V. (M.f.: 5950083), objetivando apurar a responsabilidade administra-
tiva e/ ou funcional, por supostamente, agredir o interno GEdiElSoN dE 
oliVEira dUarTE (iNfoPEN 59549).o servidor incorreu, em tese, nos 
art. 177, Vi c/c art. 189, caput, art. 190, Vii, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857859
PORTARIA Nº 1150/2022-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 
6212/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a denúncia de suposto cons-
trangimento e coação em desfavor do servidor, no Núcleo de Tecnologia 
e informação-NTi, conforme Termo de denúncia nº 131/2021-cGP/SEaP, 
de 27/08/2021;
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 instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face do servidor N.J.B.a. (M.f.: 55590035), objetivando apurar a respon-
sabilidade administrativa e/ ou funcional, por supostamente, constranger 
e coagir  os demais servidores do Núcleo de Tecnologia e informação-NTi, 
com fulcro no art. 177, ii, iV e Vi c/c art. 190, iV,  todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor do servidor 

N.J.B.a. (M.f.: 55590035), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por supostamente, constranger e coagir os demais 
servidores do Núcleo de Tecnologia e informação-NTi. o servidor incorreu, 
em tese, nos art. 177, ii, iV, Vi c/c art. 190, iV, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857855
PORTARIA Nº 1151/2022-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 
6561/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão ao interno 
alEY diEGo coSTa liMa (iNfoPEN 87595), ocorrida em 24/04/2021, na 
cadeia Pública de Jovens e adultos – cPJa;
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 instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
em face dos servidores a.a.S. (M.f.: 5931197), J.V.P.S. (M.f.: 59196477), 
l.a.X.c. (M.f.: 5950023) e B.r.S. (M.f.: 5947642), objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por supostamente, agredir 
o interno alEY diEGo coSTa liMa (iNfoPEN 87595), com fulcro no art. 
177, Vi c/c art. 189, caput, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar ParcialMENTE, o relatório conclusivo e dETErMiNar 
a iNSTaUraÇÃo dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em des-
favor dos servidores a.a.S. (M.f.: 5931197), J.V.P.S. (M.f.: 59196477), 
l.a.X.c. (M.f.: 5950023) e B.r.S. (M.f.: 5947642), objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por supostamente, agredir 
o interno alEY diEGo coSTa liMa (iNfoPEN 87595), quando custodiado 
na cadeia Pública de Jovens e adultos- cPJa. os servidores incorreram, 
em tese, nos art. 177, Vi c/c art. 189, caput e art. 190, Vii, todos da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857856
PORTARIA Nº 1152/2022-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 6498/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a suposta agressão sofri-
da pela PPl JoSiVaNdo carValHo (iNfoPEN 95442), fato ocorrido em 
01/12/2020, na cadeia Pública de Jovens e adultos – cPJa, conforme deci-
são da Sindicância administrativa investigativa nº 5869/2021;
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 instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face dos servidores J.M.V. (M.f.: 5950083), J.a.B. (M.f.: 5931325) e a.a.S. 
(M.f.: 5931197), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ 
ou funcional, por supostamente, agredir o interno JoSiVaNdo carValHo 
(iNfoPEN 95442), quando custodiado na cadeia Pública para Jovens e 
adultos-cPJa, com fulcro no art. 177, Vi, art. 189, caput c/c art. 190, Vii,  
todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor dos servidores 
J.M.V. (M.f.: 5950083), J.a.B. (M.f.: 5931325) e a.a.S. (M.f.: 5931197), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, 
por supostamente, agredir o interno JoSiVaNdo carValHo (iNfoPEN 
95442), quando custodiado na cadeia Pública para Jovens e adultos-cPJa. 
os servidores incorram, em tese, nos art. 177, Vi, art. 189, caput c/c art. 
190, Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857857
PORTARIA Nº 1143/2022-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 
6358/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar a condução em massa de PPl’s 
do centro de recuperação anastásio das Neves, para atendimentos no 
Hospital Porto dias, nos dias 13/09/2021 e 18/09/2021, gerando tumulto 
por parte dos familiares, e , a condução de 04 PPl’s no dia 20/09/2021, 
para atendimento  de urgência e emergência, supostamente, sem apre-
sentarem quadro clínico de atendimento de emergência, conforme ofí-
cio 62/2021-departamento Jurídico do Hospital Porto dias, datado de 
22/09/2021;
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 instauração de Processo administrativa disciplinar em 
face dos servidores S.S.S.P. (M.f.: 57192369) e a.r.P.l. (M.f.: 54194911), 
objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, com 
fulcro no art. 177, Vi c/c art. 178, V, art. 189, caput e art. 190, Xiii,  todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
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dE ProcESSo adMiNSiTraTiVa diSciPliNar em desfavor dos servidores 
S.S.S.P. (M.f.: 57192369) e a.r.P.l. (M.f.: 54194911), objetivando apurar 
a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por suposta, condução 
indevida dos custodiados. os servidores incorreu, em tese, nos art. 177, 
Vi c/c art. 178, V, art. 189, caput e art. 190, Xiii, todos da lei Estadual 
nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857849
PORTARIA Nº 1145/2022-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 
6679/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar a fuga da PPl Jo´SE MiGUEl 
PaNToJa da SilVa (iNfoPEN 89908), ocorrida no dia 25/08/2021, no 
centro de Triagem Masculino de abaetetuba- cTMabt, conforme ofício in-
terno nº 600/2021/cTMaBT/Pa, de 25/08/2021;
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 instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face dos servidores c.c.V. (M.f.: 5953019), por suposta infração aos arts. 
177, iV, Vi, art. 178, Xiii, art. 190, XiX e servidora T.M.f. (M.f.: 5954376), 
por infração , em tese, aos arts. 177, Vi c/c art. 189, art. 190, XiX, todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, acerca da inobservância das medidas 
preventivas de segurança na Unidade Prisional, dando ensejo à fuga.
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor dos servidores 
c.c.V. (M.f.: 5953019) e T.M.f. (M.f.: 5954376), objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ ou funcional, acerca da suposta inobser-
vância das medidas preventivas de segurança na Unidade Prisional, dando 
ensejo à fuga no dia 25/08/2021. os servidores incorreram, em tese, nos 
art. 177, iV, Vi, art. 178, Xiii, art. 190, XiX e arts. 177, Vi c/c art. 189, 
art. 190, XiX, respectivamente, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857851
PORTARIA Nº 1146/2022-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 
6841/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos descritos no ofício in-
terno nº 300/2021-SEc/USMM/SEaP/Pa, datado de 20/12/2021, acerca de 
suposto abandono de posto de policiais penais, lotados no centro de re-
cuperação feminino de Marabá; no dia 22/12/2021, de suposta agressão 
às internas por servidora, no referido dia; Bem como, o fato ocorrido em 
29/12/2021, onde foi encontrado armamento, carregadores e munições no 
alojamento que é realizado a limpeza por PPl’s.
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e mate-
rialidade, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar 
em face dos servidores E.V.S. (M.f.: 5954277) e V.S.a. (M.f.: 5954822),  
ao supostamente, agirem de forma desidiosa, por infração aos arts. 177, 
ii e Vi, art. 178, Xi e Xiii c/c art. 190, XiX, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor dos servidores 
E.V.S. (M.f.: 5954277) e V.S.a. (M.f.: 5954822), objetivando apurar a res-
ponsabilidade administrativa e/ ou funcional, ao supostamente, agirem de 
forma desidiosa. os servidores incorreram, em tese, nos arts. 177, ii e Vi, 
art. 178, Xi e Xiii c/c art. 190, XiX, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857852
PORTARIA Nº 1157/2022-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 investigati-
va nº 6506/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão físi-
ca a PPl YaGo PaTriK TaVarES dE oliVEira (iNfoPEN 90974), no dia 
098/09/2020, no centro de recuperação Penitenciária do Pará V- crPP V, 
e suposta agressão  ao citado interno no dia 17/10/2020, após sua trans-
ferência para a cadeia Pública de Jovens e adultos, conforme Termo de 
audiência da Vara de Execuções Penais do dia 16/07/2021;
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 instauração de Processo administrativo disciplinar em 
face dos servidores J.M.V. (M.f.: 5950083) e f.J.c. (M.f.: 5953947), obje-
tivando apurar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por su-
posta agressão ao interno YaGo PaTriK TaVarES dE oliVEira (iNfoPEN 
90974), com fulcro no art. 177, Vi c/c art. 189, caput, art. 190, Vii,  todos 
da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor dos servido-

res J.M.V. (M.f.: 5950083) e f.J.c. (M.f.: 5953947), objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por suposta agressão aos 
internos YaGo PaTriK TaVarES dE oliVEira (iNfoPEN 90974), aNdEr-
lEY caSTro NoGUEira (iNfoPEN 141723) e diEGo da coNcEiÇÃo dE 
SoUZa (iNfoPEN 101678), no dia 09/09/2020, no centro de recuperação 
Penitenciária do Pará V- crPP V.o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, 
Vi c/c art. 189, caput, art. 190, Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857867
PORTARIA Nº 1259/2022-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 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 inves-
tigativa Nº 7179/2022-cGP/SEaP, os fatos narrados no ofício interno nº 
800/2022/crMV/SEaP, de 15 de setembro de 2022, encaminhado pelo di-
retor do centro de recuperação Masculino Vitória do Xingu, referente à 
agressão da PPl MaNoEl da SilVa liSBoa (iNfoPEN 364774);
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores  aNdrÉ Sil-
Va dE oliVEira (M.f. 42811)-Presidente; ElToN da coSTa fErrEira 
(M.f.:57202521)– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira MarQUES, 
(M.f. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º - determinar a comissão sindicante que apresente relatório conclu-
sivo ao final da investigação;
Art. 4º - Classificar o presente processo como de tramitação prioritária, nos 
termos da Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 857869
PORTARIA Nº 1155/2022-CGP/SEAP Belém (PA), 31 de agosto de 2022.
rENaTo NUNES VallE, corregedor-Geral Penitenciário,  no uso de suas 
atribuições legais, e;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa 
nº 6667/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão física ao 
egresso TalES TaciaNo da SilVa alEiXo (iNfoPEN 348276), quando 
custodiado no central de Triagem da Marambaia-cTMab, conforme Boletim 
de ocorrência nº 00346/2021.100297-9, datado de 24/09/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialida-
de, pugnou pela instauração de Processo administrativo disciplinar em face 
do servidor l.S.S. (M.f.: 5957695), agente penitenciário, objetivando apu-
rar a responsabilidade administrativa e/ ou funcional, por suposta agressão 
ao egresso TalES TaciaNo da SilVa alEiXo (iNfoPEN 348276), com 
fulcro no art. 177, Vi c/c art. 189, caput, art. 190, Vii,  todos da lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a iNSTaUraÇÃo 
dE ProcESSo adMiNSiTraTiVo diSciPliNar em desfavor do servidor 
l.S.S. (M.f.: 5957695), objetivando apurar a responsabilidade adminis-
trativa e/ ou funcional, por suposta agressão ao egresso TalES TaciaNo 
da SilVa alEiXo (iNfoPEN 348276), quando custodiado na central de 
Triagem da Marambaia. o servidor incorreu, em tese, nos art. 177, Vi c/c 
art. 189, caput, art. 190, Vii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar cópia do relatório conclusivo, decisão e desta Porta-
ria de decisão para à diretoria de Gestão de Pessoas.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 857863
PORTARIA Nº 1156/2022-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 disciplinar nº 
6398/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor J.G.G.G. (M.f.: 5888995), diretor, ao supostamen-
te, não cumprir as atribuições funcionais de presidente da comissão técnica 
de classificação, com fulcro no art. 177, VI e art. 189, caput, da Lei Esta-
dual nº 5.810/1994-rJU c/c art. 110, i, da lei nº 8.972/2020, conforme 
relatório de diligência mº 0122/2021, datado de 27/09/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materia-
lidade, pugnou pela aBSolViÇÃo SUMária do servidor J.G.G.G. (M.f.: 
5888995), haja  vista a ausência de responsabilidade subjetiva no pre-
sente caso, com esteio no art. 221, §1º, da lei Estadual nº 5.810/1994;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
SUMária do servidor J.G.G.G. (M.f.: 5888995), tendo em vista o supra-
mencionado, com fulcro no art. 221, §1° do rJU, e posterior arQUiVaMEN-
To 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 Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

reNato NUNes VaLLe
corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 857866
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
aTo: TErMo dE diSTraTo
- Término de Vínculo: 21/09/2022
Motivo: diSTraTo a PEdido
Servidor Temporário: ElildE SilVa dE SoUZa
Matrícula: 5847869/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 857946

.

.

errata
.

ERRATA DE PORTARIA N°00902/2022, Publicada no Diário Oficial 
N°35.126 de 23 de setembro de 2022, Protocolo: 856838

ONDE SE LÊ:
Servidor(es): 5942985 – MaciEl cHaVES MEdEiroS; aGENTE PENiTEN-
ciário; Período: 22/09 a 24/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e 
meia)
LEIA-SE:
Servidor(es): 5942958 –aNdErSoN PEiXoTo da coSTa; Policial PE-
Nal; Período: 22/09 a 24/09/2022 – diária(s): 2 e ½ (duas diárias e meia)

Protocolo: 858017

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022-SEAP/PA
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENi-
TENciária - SEaP, com sede na rua dos Tamóios, 1592 entre apinagés 
e Padre Eutíquio, Bairro: Batista campos - cEP: 66.033-172, Belém/Pa, 
inscrita no cNPJ do Ministério da fazenda sob o nº 05.929.042/0001-25, e 
a empresa aUToMX SolUÇÕES EirEli ME, com sede na rua doutor dante 
Glaucus deleo, 16 sala 01, B. olímpico, cEP 09.570-340, inscrita no cNPJ/
Mf, sob o nº 19.031.878/0001-12, inscrição Estadual nº. 636204144111, 
telefone nº (11) 4229-7900, celular (11) 97240-7900, e-mail: autom.lici-
tacao@autom.ind.br.
1.1.  DO OBJETO: aquisição de 01 Termômetro digital – 10+50 /-50+70 
para uso no ambulatório da coordenadoria de assistência e Valorização 
do Servidos – caVS para os servidores desta Secretaria de Estado de ad-
ministração Penitenciária – SEaP, visando a promoção da saúde coletiva e 
qualidade de vida no trabalho.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso Xiii da lei 
nº 8.666/93.
1.Valor: r$ 122,00 (cENTo E ViNTE E doiS rEaiS).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa de Trabalho 97.101 
03.122.1297.8338, natureza de despesa 449052, fonte 0101, Pi: 
4120008338E, cujos dados específicos constarão da respectiva Nota de 
Empenho (NE).
ordENador rESPoNSáVEl: Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa ro-
driGUES – Secretário de Estado de administração Penitenciária.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 26 de Setembro 2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária.
raTificaÇÃo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo
  O Secretário de Estado de Administração Penitenciária resolve ratificar o 
Termo de dispensa de licitação nº 007/2022/SEaP/Pa para aquisição de 
01 Termômetro digital – 10+50 /-50+70 para uso no ambulatório da co-
ordenadoria de assistência e Valorização do Servidos – caVS para os ser-
vidores desta Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP, 
visando a promoção da saúde coletiva e qualidade de vida no trabalho.
1.Valor: r$ 122,00 (cENTo E ViNTE E doiS rEaiS).
Belém, (Pa) 26 de Setembro 2022.

Marco aNtoNio sirotHeaU corrÊa rodriGUes
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 857727

.

.

diÁria
.

diÁria
PORTARIA Nº: 00983/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
57210805; JoSE doS SaNToS TocaNTiNS dE MoraES; MoToriSTa; Pe-
ríodo: 25/07/2022 a 25/07/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: MaraBá; 
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 
½ (meia diária);
5953868; rafaEl carloS da SilVa; Policial PENal; Período: 
25/07/2022 a 25/07/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: MaraBá; obje-
tivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diá-
ria(s): ½ (meia diária);
5926636; odilENo raiol alMEida; Policial PENal; Período: 
25/07/2022 a 25/07/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: MaraBá; obje-
tivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): ½ 
(meia diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858004

diÁria
PORTARIA Nº: 00978/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
54180966; MaNoEl coSTa SilVa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
07/09/2022 a 07/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; obje-
tivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, QUE SErá coNdUZido 
ao ciME Para diSPoSiTiVo dE MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.; diária(s): 
1 (uma diária);
5954243; SErGio BalTaZar MoTa; Policial PENal; Período: 
07/09/2022 a 07/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; obje-
tivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, QUE SErá coNdUZido 
ao ciME Para diSPoSiTiVo dE MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.; diária(s): 
1 (uma diária);
5942513; WilliaN doS rEiS SaNToS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
07/09/2022 a 07/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; obje-
tivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, QUE SErá coNdUZido 
ao ciME Para diSPoSiTiVo dE MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.; diária(s): 
1 (uma diária);
55209003; arTEMio SilVa SaNToS; aGENTE PENiTENciário; Período: 
07/09/2022 a 07/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: MaraBá; obje-
tivo: coNdUZir a VTr, Para EScolTar o PPl, QUE SErá coNdUZido 
ao ciME Para diSPoSiTiVo dE MoNiToraÇÃo ElETrÔNica.; diária(s): 
1 (uma diária);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857993
diÁria
PORTARIA Nº: 00979/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
5950035; MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa; Policial PENal; Perí-
odo: 22/08/2022 a 24/08/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: BElÉM; 
objetivo: rEaliZar ViaGEM adMiNiSTraTiVa EM BElÉM Para rETira-
da dE MaTErial dE coNSUMo No GalMoX EM raZÃo EM raZÃo dE 
NEcESSidadE dE USo doS cUSTodiadoS dESTa UP.; diária(s): 2 e ½ 
(duas e meia);
5954145; rodriGo da SilVa lEiTE SilVEira; Policial PENal; Período: 
22/08/2022 a 24/08/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: BElÉM; objeti-
vo: rEaliZar ViaGEM adMiNiSTraTiVa EM BElÉM Para rETirada dE 
MaTErial dE coNSUMo No GalMoX EM raZÃo EM raZÃo dE NEcES-
SidadE dE USo doS cUSTodiadoS dESTa UP.; diária(s): 2 e ½ (duas 
e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857994
diÁria
PORTARIA Nº: 00980/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
57210805; JoSE doS SaNToS TocaNTiNS dE MoraES; MoToriSTa; Pe-
ríodo: 06/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; 
objetivo: coNdUZir a VTr coM oS PPls Para ParTiciPar dE aUdiÊN-
cia.; diária(s): 1 (uma diárias);
57216285; cYl farNEY SilVa rUiZ; Policial PENal; Período: 
06/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; obje-
tivo: EScolTar PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma 
diárias);
5954375; TaMara TaYaNa dE SoUZa SilVa; aGENTE PriSioNal; Perí-
odo: 06/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; 
objetivo: EScolTar PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diária(s): 1 
(uma diárias);
5926636; odilENo raiol alMEida; Policial PENal; Período: 
06/09/2022 a 06/09/2022 origem: TUcUrUÍ; destino: TailÂNdia; obje-
tivo: EScolTar PPl Para ParTiciPar dE aUdiÊNcia.; diária(s): 1 (uma 
diárias);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857998
diÁria
PORTARIA Nº: 00974/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
5957802; JaiNE caroliNa coTa caMPoS; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 23/09/2022 a 26/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alMEi-
riM; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
5923495; roUWlaNdEMBErG loBaTo da SilVa; Policial PENal; Perí-
odo: 23/09/2022 a 26/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alMEiriM; 
objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 
3 e ½ (três e meia);
5947749; oliValdo SarGES dE aZEVEdo; aGENTE PENiTENciário; Pe-
ríodo: 23/09/2022 a 26/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alMEi-
riM; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diá-
ria(s): 3 e ½ (três e meia);
5933619; clEaNdo SoUZa SilVa; Policial PENal; Período: 
23/09/2022 a 26/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alMEiriM; ob-
jetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 3 
e ½ (três e meia);
5954280; cHaiaNY roliM frEiTaS; Policial PENal; Período: 
23/09/2022 a 26/09/2022 origem: SaNTarÉM; destino: alMEiriM; ob-
jetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; diária(s): 3 
e ½ (três e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857989
diÁria
PORTARIA Nº: 00976/2022/DIÁRIAS/DGP/SEAP/PA
Servidor(es):
5954243; SErGio BalTaZar MoTa; Policial PENal; Período: 
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31/08/2022 a 01/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
54180966; MaNoEl coSTa SilVa; aGENTE PENiTENciário; Período: 
31/08/2022 a 01/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5954145; rodriGo da SilVa lEiTE SilVEira; Policial PENal; Período: 
31/08/2022 a 01/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: SÃo fÉliX do 
XiNGU; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
5950035; MarcoS fEliPE SaNcHES dE SoUSa; Policial PENal; Perío-
do: 31/08/2022 a 01/09/2022 origem: rEdENÇÃo; destino: SÃo fÉliX 
do XiNGU; objetivo: EScolTar o PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.; 
diária(s): 1 e ½ (uma e meia);
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 857990

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
PORTARIA N° 2577/22/DGP/SEAP, Belém, 26 de setembro de 
2022. 
TorNar SEM EfEiTo a Portaria nº 2482/22/dGP/SEaP, de 30/08/22, pu-
blicada no doE nº 35.098, de 31/08/22.

LUiZ FerNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 857910
torNar seM eFeito diÁria
Portaria nº 2602/2022/DGP/SEAP, de 26/09/2022.
TorNar SEM EfEiTo, a Portaria nº 00908/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
22/09/2022, publicada no doE nº 35.128, de 26/09/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS; 5935525; Policial PENal; 
71040080200; r$ 118,69. 02; clEidiVal PiNHEiro coSTa; 5911486; 
Policial PENal; 00548044260; r$ 118,69. 03; lUaN alBErY aSSUNÇÃo 
foNSEca; 5953840; Policial PENal; 00284478245; r$ 118,69.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858009
torNar seM eFeito diÁria
Portaria nº 2603/2022/DGP/SEAP, de 26/09/2022.
TorNar SEM EfEiTo, a Portaria nº 00543/22/diáriaS/dGP/SEaP, de 
08/09/2022, publicada no doE nº 35.109, de 09/09/2022, referente ao 
pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaT; carGo; cPf; Valor
01; ricardo frEiTaS QUEiroZ GUiMarÃES; 5953989; Policial PE-
Nal; 04294368314; r$ 118,69. 02; UaNdEr rodriGUES doS SaNToS; 
5954335; Policial PENal; 01387232142; r$ 118,69. 03; clEilToN NU-
NES do NaSciMENTo; 57225351; MoToriSTa; 59771542249; r$ 118,69.
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 858015

.

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA Nº 2580/2022 – DGP/SEAP Belém/PA, 26 DE SETEMBRO DE 2022.
Nome: GEorGE fiGUEirEdo dE araUJo, Matrícula nº 57199329/5 car-
go: Téc. em Gestão Pública – ciências contábeis.
assunto: licença Paternidade.
Período: 17/09/2022 a 06/10/2022. (20) diaS

LUiZ FerNaNdo Paes de QUeiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 857876

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 1808 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-

dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/1209452
RESOLVE DESIGNAR, para as funções de Fiscais da atividade Oficina 
“WorKSHoP dE SEriGrafia” referente à iN 1285/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, 
Matrícula nº: 5935624/2; cargo: aSSESSora; e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a) Maria do Socorro Baia doS SaNToS, matrícula 
nº: 32131; cargo: coordENadora da BiBliorEca PÚBlica arTHUr 
ViaNNa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE

GUiLHerMe reLVas d’oLiVeira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará- fcP

Protocolo: 857692

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1285/2022
PAE: 2022/1209452
Objeto: Contratação de oficineiro, credenciado por meio do Edital nº 
002/2022 – FCP e IN nº 001/2022-FCP para executara Oficina: “WORKSHOP 
dE SEriGrafia”
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso ii, c/c art. 13, am-
bos da lei federal nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 984/2022– 
ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8928; Plano interno: EMENda 
00022; 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): MoiSÉS GoNÇalVES PiNHEiro, inscrito (a)no cPf de nº 
117.257.612-20
Valor Total: r$ 4.060,00 (Quatro Mil e Sessenta reais)
data: 26/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira
TErMo dE raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo Nº 
1285/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1285/2022, 
com fundamento art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93, com suas 
posteriores modificações.
Data de Ratificação: 26/09/2022
ordenador: GUilHErME rElVaS d’oliVEira

Protocolo: 857693

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2022NE03846
PaE: 2022/298701
referente: PE nº 007/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ElÉTricoS E dE MaNUTENÇÃo Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará
Valor Total: r$ 29.032,23 (vinte e nove mil e trinta e dois reais e vinte e 
três centavos)
data da Emissão: 16/09/2022
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8338; Pi: 412.000.8338c; Na-
tureza de despesa: 339030; fonte de recursos: 0101; ação: 231026.
contratado: J.l.r. araUJo coM. rEP. E SErVicoS inscrito no cNPJ: 
83.913.665/0001-13.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 857836
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho de despesa: 2022NE03852
PaE: 2022/298701
referente: PE nº 007/2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ElÉTricoS E dE MaNUTENÇÃo Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará
Valor Total: r$ 181.594,18 (cento e oitenta e um mil e quinhentos e noven-
ta e quatro reais e dezoito centavos)
data da Emissão: 19/09/2022
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8338; Pi: 412.000.8338c; Na-
tureza de despesa: 339030; fonte de recursos: 0101; ação: 231026.
contratado: J.l.r. araUJo coM. rEP. E SErVicoS inscrito no cNPJ: 
83.913.665/0001-13.
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 857834

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo carLos GoMes
iNstitUto estadUaL carLos GoMes
EXTRATO DO EDITAL Nº 08/2022 - FCG
Processo seLetiVo 2023 – BacHareLado eM MÚsica
a Superintendente da fundação carlos Gomes (fcG), mantenedora do 
instituto Estadual carlos Gomes (iEcG), no uso de suas atribuições, nos 
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termos dos incisos do art. 13 do decreto nº 1.338 de 24 de maio de 1996, 
em consonância com os arts. 79 e 80 do regimento interno do instituto 
Estadual carlos Gomes (iEcG) e a resolução nº 387 de 10 de setembro de 
2020 do conselho Estadual de Educação, torna público as normas e proce-
dimentos do Processo Seletivo para ingresso no curso de Bacharelado em 
Música do iEcG. o período de inscrição será de 31.03.2022 a 01.04.2022.
Maiores detalhes e outras informações constam no inteiro teor do EdiTal Nº. 
08/2022 – fcG, que se encontra disponível no site: www.fcg.pa.gov.br
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 26 de setembro de 2022.

Maria da GLÓria BoULHosa caPUto
Superintendente da fcG

Protocolo: 858021

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria nº 766 de 26 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. nº2022/1237300/SEcoM.
rESolVE:
i- conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se
deslocará para o município de Salinópolis no dia 26 de setembro de
2022, para conduzir a equipe que efetuará cobertura jornalística do
Governo 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: 858001

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

torNar seM eFeito
.

eXtrato de terMo de rescisÃo
o Presidente da fUNTElPa, no uso de suas atribuições legais, torna público 
para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publi-
cação do extrato de termo de rescisão veiculada no dia 19 de setembro de 
2022, edição 35.119, pág. 55, no Diário Oficial do Estado do Pará.
Belém, 26 de setembro de 2022.

HiLBert HiL carreira do NasciMeNto
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 857656

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo
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PORTARIA Nº 990/2022-GAB/PAD Belém, 23 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 355/2017-GaB/Pad de 07/09/2017, publicada 
no doE edição nº 33.452 de 05/09/2017;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 849/2021 exarado pela Procura-
dora do Estado - PGE/Pa;
coNSidEraNdo a decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado de Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994;
r E S o l V E:
i – decLarar NULidade ParciaL do Processo administrativo disci-
plinar nº 355/2017-GaB/Pad de 07/09/2017, publicada no doE edição nº 
33.452 de 05/09/2017, a partir do Termo de Indiciação (fls. 338 dos autos 
físicos);
ii – coNVaLidar os atos praticados anteriormente ao Termo de indicia-
ção (fls. 338 dos autos físicos);

iii - iNcLUir neste Processo administrativo disciplinar os servidores l.
f.S., matrícula nº 54190596-3, J.a.r.S., matrícula nº 51855663-7, l.B.f.S, 
matrícula nº 3190420-1 e E.S.S., ampliando subjetivamente o mesmo, 
para que os fatos e as condutas sejam analisados de forma conjunta;
iV – coNstitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia daS 
GraÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NaTHalia dE NaZa-
rETH fErrEira MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para, sob a presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
V - redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
Vi – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
Vii – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
PORTARIA Nº 991/2022-GAB/PAD Belém, 23 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 237/2017-GaB/Pad de 23/05/2017, publicada 
no doE edição nº 33.381 de 25/05/2017;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 917/2021 exarado pela Procura-
dora do Estado - PGE/Pa;
coNSidEraNdo a decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado de Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – decLarar NULidade ParciaL do Processo administrativo discipli-
nar nº 237/2017-GaB/Pad de 23/05/2017, publicado no doE edição nº 33.381 
de 25/05/2017, a partir do Relatório Final (fls. 1.944 dos autos físicos);
ii – coNVaLidar os atos praticados anteriormente ao relatório final 
(fls. 1.944 dos autos físicos);
iii – coNstitUir coNstitUir comissão composta pelos servidores 
GlEicE daNiElE raiol alVES, matrícula nº 5902351-1, alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, matrícula nº 57213238-1 e roBErTo aNÍZio 
doS SaNToS da coSTa, matrícula nº 5902612-1, para sob a Presidência 
da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual 
poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da 
administração Pública;
iV - redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
V – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
Vi – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
PORTARIA Nº 992/2022-GAB/PAD Belém, 23 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo a Portaria 501/2017-GaB/Pad de 17/11/2017, publicada 
no doE edição nº 33.502 de 22/11/2017;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 874/2021 exarado pelo Procura-
dor do Estado - PGE/Pa;
coNSidEraNdo a decisão do Exmo. Sr. Governador do Estado de Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – decLarar NULidade ParciaL do Processo administrativo disci-
plinar nº 501/2017-GaB/Pad de 17/11/2017, publicada no doE edição nº 
33.502 de 22/11/2017, a partir do interrogatório do servidor investigado 
(fls. 99 dos autos físicos);
ii – coNVaLidar os atos praticados anteriormente ao interrogatório do 
servidor investigado (fls. 99 dos autos físicos)
iii – coNstitUir coNstitUir comissão composta pelos servidores 
GlEicE daNiElE raiol alVES, matrícula nº 5902351-1, Marcia Erci-
lia loUriNHo loPES, matrícula nº 57188432-2 e roBErTo aNÍZio doS 
SaNToS da coSTa, matrícula nº 5902612-1, para sob a Presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual 
poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade 
da administração Pública;
iV - redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante;
V – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
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Vi – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.
PORTARIA DE ARQ. Nº 993/2022-GAB/SIND. Belém, 23 de setem-
bro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório fi-
nal da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria instaurada através da 
Portaria nº 917/2021-GaB/SiNd, de 25/06/2021, publicada no doE edição 
nº 34.622 de 28/06/2021.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 201, i, da lei Estadual nº. 
5.810/94, por não restar provada nos autos a existência de elementos 
comprobatórios ensejadores de responsabilização por parte de servidores 
ou ex-servidores desta Secretaria de Estado de Educação;
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA DE ARQ. Nº 994/2022-GAB/PAD Belém, 23de setem-
brode 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo o Julgamento proferido com base no teor do relatório 
final da comissão de Processo administrativo disciplinar instaurado pela 
Portaria nº 336/2018-GaB/Pad, de 22/11/2018, publicada no doE edição 
nº 33.745 de 23/11/2018.
r E S o l V E:
i – arQUiVar com fundamento no art. 221, § 1º (primeira parte), da lei 
Estadual nº 5.810/94, o Processo administrativo disciplinar supracitado, 
uma vez comprovado nos autos do Processo o óbito da servidora d.S.N., 
matrícula nº 57195157-3, sendo forçoso reconhecer, portanto, que a admi-
nistração Pública perdeu seu direito de punição, por se tratar este evento 
de uma causa extintiva de punibilidade;
ii – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
pertinentes quanto ao competente registro;
III – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº995/2022-GAB/PAD Belém, 23 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/597231 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1316/2022 exarada pelo 
coordenador do Núcleo Jurídico - aSJUr/SEdUc/Pa
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar em desfavor do servidor r.l.r., matrícula nº 5911018-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, c/c art. 190, V e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – aFastar como medida preventiva o servidor servidor r.l.r., ma-
trícula nº 5911018-2, de suas atividades funcionais desta Secretaria de 
Estado de Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras aMÉlia daS 
GraÇaS caNTÃo SiMÕES, matrícula nº 57229140-2, NaTHalia dE NaZa-
rETH fErrEira MoNTEiro, matrícula nº 5897320-1 e JoaNilcE carNEi-
ro PErEira, matrícula nº 454745-1, para sob a Presidência da primeira, 
apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iV – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
V – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 996/2022-GAB/PAD.  Belém, 23 de se-
tembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 858/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 71/2018-GaB/Pad de 20/03/2018, 

publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 152/2018-GaB/Pad de 12/06/2018, publicada no doE nº 33.637 de 
14/06/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 997/2022-GAB/PAD.  Belém, 23 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 859/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 214/2018-GaB/Pad de 17/08/2018, 
publicada no doE n° 33.683 de 21/08/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 282/2018-GaB/Pad de 31/10/2018, publicada no doE nº 33.732 de 
01/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 998/2022-GAB/PAD.  Belém, 23 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 896/2022-NdE/SEdUc, de 
09/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 429/2018-GaB/Pad de 10/12/2018, 
publicada no doE n° 33.758 de 12/12/2018, prorrogado pela Portaria 
nº 105/2019-GaB/Pad de 09/04/2019, publicada no doE nº 33.848 de 
10/04/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1000/2022-GaB/Pad.  Belém, 23 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 861/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 06/2019-GaB/Pad de 22/04/2019, 
publicada no doE n° 33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 190/2019-GaB/Pad de 02/09/2019, publicada no doE nº 33.969 de 
03/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
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prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.001/2022-GaB/Pad.  Belém, 23 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 862/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 10/2019-GaB/Pad de 22/04/2019, 
publicada no doE n° 33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 125/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, publicada no doE nº 33.923 de 
17/07/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.002/2022-GaB/Pad.  Belém, 23 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 863/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 56/2019-GaB/Pad de 16/05/2019, 
publicada no doE n° 33.875 de 15/05/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 330/2019-GaB/Pad de 11/12/2019, publicada no doE nº 34.057 de 
12/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.003/2022-GaB/Pad.  Belém, 23 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 864/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 108/2019-GaB/Pad de 14/06/2019, 
publicada no doE n° 33.897 de 17/06/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 205/2019-GaB/Pad de 04/09/2019, publicada no doE nº 33.972 de 
05/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.004/2022-GaB/Pad.  Belém, 23 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 865/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 204/2019-GaB/Pad de 11/09/2019, 
publicada no doE n° 33.978 de 12/09/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 308/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE nº 34.051 de 
05/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 1.005/2022-GAB/PAD.  Belém, 23 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 866/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 212/2019-GaB/Pad de 19/09/2019, 
publicada no doE n° 33.987 de 20/09/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 296/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 34.046 de 
29/11/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 1.006/2022-GaB/Pad.  Belém, 23 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 867/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 239/2019-GaB/Pad de 16/10/2019, 
publicada no doE n° 34.014 de 18/10/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 350/2019-GaB/Pad de 27/12/2019, publicada no doE nº 34.076 de 
30/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 1.007/2022-GAB/PAD.  Belém, 23 de s
etembro de 2022.
o oUVidor desta secretaria de estado de edUcaÇÃo – se-
dUc, 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 868/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 250/2019-GaB/Pad de 01/11/2019, 
publicada no doE n° 34.026 de 04/11/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 469/2021-GaB/Pad de 28/04/2021, publicada no doE nº 34.567 de 
29/04/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
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r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 1.008/2022-GAB/PAD.  Belém, 23 de se-
tembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando nº 869/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 164/2021-GaB/Pad de 09/02/2021, 
publicada no doE n° 34.488 de 10/02/2021, prorrogado pela Portaria 
nº 863/2021-GaB/Pad de 21/06/2021, publicada no doE nº 34.618 de 
22/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
PORTARIA DE REDES. Nº 1.009/2022-GAB/PAD.  Belém, 23 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 05/2022-NdE/SEdUc, de 
15/09/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 263/2021-GaB/Pad de 02/03/2021, 
publicada no doE n° 34.505 de 03/03/2021, prorrogado pela Portaria nº 
1.334/2021-GaB/Pad de 09/09/2021, publicada no doE nº 34.694 de 
10/09/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – redesiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de Prorr. Nº 1.010/2022-GaB/siNd. Belém, 23 de 
setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
Portaria nº 780/2022-GaB/SiNd de 09 de agosto de 2022, publicada no 
doE n° 35.075 de 11 de agosto de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 01/2022, de 19 de setembro 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada o 
Processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis a busca da verdade real dos fatos para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei Es-
tadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias úteis, 
o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de Sindicância, de que 
trata a Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final 
do último prazo então concedido;
ii – coNVaLidar os atos praticados pela comissão Sindicante.
•DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

•PORTARIA Nº 1.011/2022-GAB/PAD Belém,26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar em desfavor dos servidores H.H.a.c., matrícula nº 5948262-1, 
i.c.S., matrícula nº 5530504-2, J.S.P., matrícula nº 5311802-4 e J.f.M., 
matrícula nº 5684765-1, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao 
que dispõem o art. 178, Vii c/c art. 190, XiV da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2, BrUNo Maia BaTiSTa, 
matrícula nº 55588073-2 e cElia rEGiNa SoUZa da crUZ, matrícula nº 
761303-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº 1.012/2022-GAB/PAD Belém,26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar em desfavor dos servidores K.a.B.f., matrícula nº 5928829-1, 
J.c.N.M., matrícula nº 57212266-1, J.c.B.M., matrícula nº 57213513-1 e 
J.c.M.S., matrícula nº 5890872-1, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem o art. 178, Vii c/c art. 190, XiV da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2, BrUNo Maia BaTiSTa, 
matrícula nº 55588073-2 e cElia rEGiNa SoUZa da crUZ, matrícula nº 
761303-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº 1.013/2022-GAB/PAD Belém,26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor dos servidores J.d.l., matrícula nº 5939825-1, J.l.c., 
matrícula nº 57214528-1, J.c.c.c., matrícula nº 6403229-1 e K.S.N., ma-
trícula nº 57229269-2, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao que 
dispõem o art. 178, Vii c/c art. 190, XiV da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2, BrUNo Maia BaTiSTa, 
matrícula nº 55588073-2 e cElia rEGiNa SoUZa da crUZ, matrícula nº 
761303-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
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iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº 1.014/2022-GAB/PAD Belém,26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar em desfavor dos servidores J.S.S.r., matrícula nº 57227153-2, 
J.c.J., matrícula nº 453498-1, J.T.P.a., matrícula nº 5304776-3 e J.N.S., 
matrícula nº 5657776-1, pelo cometimento de transgressão, em tese, ao 
que dispõem o art. 178, Vii c/c art. 190, XiV da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2, BrUNo Maia BaTiSTa, 
matrícula nº 55588073-2 e cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, matrícula nº 
761303-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº 1.015/2022-GAB/PAD Belém,26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar em desfavor dos servidores J.V.E.o., matrícula nº 6035523-1, 
J.N.S., matrícula nº 5657776-1, J.c.P., matrícula nº 534900-1, J.T.f., ma-
trícula nº 5942321-1 e J.c.c.V., matrícula nº 6027733-2, pelo cometimen-
to de transgressão, em tese, ao que dispõem o art. 178, Vii c/c art. 190, 
XiV da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, matrícula nº 54182576-2, BrUNo Maia BaTiSTa, 
matrícula nº 55588073-2 e cÉlia rEGiNa SoUZa da crUZ, matrícula nº 
761303-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº 1.016/2022-GAB/PAD Belém,26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/516826 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 601/2022, exarada 
pela consultora Jurídica - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar em desfavor dos servidores M.o.G.f., matrícula nº 5948283-
1, M.a.M.T., matrícula nº 57217886-1, M.f.a., matrícula nº 347582-1 e 
M.M.f., matrícula nº 57215298-1, pelo cometimento de transgressão, em 
tese, ao que dispõem o art. 178, Vii c/c art. 190, XiV da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores rENaTa SaNToS 
da foNSEca, matrícula nº 57176254-2, Maria daS GraÇaS dE oliVEi-

ra, matrícula nº 745510-1 e GilValdo da cUNHa oliVEira, matrícula nº 
406910-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial 
de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº1.017/2022-GAB/SIND. Belém, 26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/838644 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e EdUardo daVid Sa-
VElariNHo PaNToJa, Mat. nº 5901035-1 , para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá 
ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da admi-
nistração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a au-
toridades e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
indispensáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº1.018/2022-GAB/SIND. Belém, 26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/792857 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e EdUardo daVid Sa-
VElariNHo PaNToJa, Mat. nº 5901035-1 , para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá 
ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da admi-
nistração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a au-
toridades e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
indispensáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº1.019/2022-GAB/PADS Belém, 26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/373310 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 847/2022 exarada pela consultora Ju-
rídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar SiMPlificado em desfavor do servidor J.c.S., matrícula nº 
54189438-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, de acordo com o previsto no art. 178, iV c/c art.190, 
ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelas servidoras criSTiaNE dE 
NaZarE SilVa carValHo, Mat. nº 57212403-1 e GEorGiNa SarMaNHo 
SiQUEira, Mat. nº 301973-1, para sob a Presidência da primeira, apura-
rem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por até 15 (quinze) dias úteis por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
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aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº1.020/2022-GAB/PADS Belém, 26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2020/980137 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  a Manifestação nº 2562/2020 exarada pela consultora 
Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar SiMPlificado em desfavor do servidor d.r.S.a., matrícula nº 
185965-1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de 
abandono de cargo, de acordo com o previsto no art. 178, iV c/c art.190, 
ii, da lei nº 5.810/94;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores aNa PaUla MEN-
doNÇa dE oliVEira, Mat. nº 54182576-2 e BrUNo Maia BaTiSTa, Mat. 
nº 55588073-2, para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo ini-
cial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado por até 15 (quin-
ze) dias úteis por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº1.021/2022-GAB/SIND. Belém, 26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/1230163 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 577/2022, exarado pela Procu-
radora do Estado-PGE/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro do carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1 e EdUardo daVid Sa-
VElariNHo PaNToJa, Mat. nº 5901035-1 , para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias úteis, o qual poderá 
ser prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da admi-
nistração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a au-
toridades e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
indispensáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria torNar s/ eFeito Nº 1.022/2022-GaB/Pad Belém, 26 
de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  a Portaria 91/2018-GaB/Pad de 17 de abril de 2018, 
publicada no doE, edição nº 33.600 de 18/04/2018;
coNSidEraNdo os termos do despacho do coordenador do Núcleo Jurí-
dico - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
r E S o l V E:
i – torNar seM eFeito a Portaria inaugural do Processo administrativo 
disciplinar nº 91/2018-GaB/Pad de 17 de abril de 2018, publicada no doE, 
edição nº 33.600 de 18/04/2018;
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-1
ouvidor/SEdUc

PORTARIA Nº 1.023/2022-GAB/PAD. Belém, 26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1040459 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor da servidora M.r.S.P.P., matrícula nº 447153-1, pelo 
cometimento de transgressão, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 
178, V, XVii c/c art. 190, iV, X (1ª parte), Xiii e XiX, da lei 5.810/1994;
ii – coNstitUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiElE 
raiol alVES, matrícula nº 5902351-1, roBErTo aNÍZio doS SaNToS 
da coSTa, matrícula nº 5902612-1 e Marcia Ercilia loUriNHo loPES, 
matrícula nº 57188432-2, para, sob a presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado 
por igual período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusi-
va aos trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a 
autoridades e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências 
indispensáveis à instrução processual;
iV – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências 
de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
•PORTARIA Nº1.024/2022-GAB/PAD Belém, 26 de setembro de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2021/1480545 e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 662/2022 exarada pelo 
assessor Especial i - aSJUr/SEdUc/Pa
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – deterMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar em desfavor do servidor M.S.G., matrícula nº 5775230-2, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. . 177, Vi, 
178, V, c/c art. 190, iV, V e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – aFastar como medida preventiva o servidor M.S.G., matrícula nº 
5775230-2, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNstitUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiE-
lE raiol alVES, matrícula nº 5902351-1, Marcia Ercilia loUriNHo 
loPES, matrícula nº 57188432-2 e roBErTo aNiZio doS SaNToS da 
coSTa, matrícula nº 5902612-1, para sob a Presidência da primeira, apu-
rarem no prazo inicial de 60 (sessenta) dias úteis, o qual poderá ser pror-
rogado por igual período por conveniência e necessidade da administração 
Pública;
iV – deLiBerar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva 
aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade 
e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias 
à instrução processual;
V – deterMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
•REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 857858

.

.

diÁria
.

PORTARIA DE DIARIAS No. 55160/2022
oBJETiVo: Participação no XXi campeonato Brasileiro de dança em cadei-
ra de rodas, Paradança e Mostra Nacional de dança artística em cadeira 
de rodas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MiNaS GEraiS / 27/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 4
MiNaS GEraiS / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: THaYS oliVEira rEiS
MaTrÍcUla: 57175738
cPf: 68562381268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857607
PORTARIA DE DIARIAS No. 55161/2022
oBJETiVo: Participação no XXi campeonato Brasileiro de dança em cadei-
ra de rodas, Paradança e Mostra Nacional de dança artística em cadeira 
de rodas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MiNaS GEraiS / 27/09/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 4
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MiNaS GEraiS / BElEM / 01/10/2022 - 01/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ricardo GoMES rEiS
MaTrÍcUla: 57176324
cPf: 61237540259
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857601
PORTARIA DE DIARIAS No. 55163/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
colarES / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: GodofrEdo GaSPar MESQUiTa JUNior
MaTrÍcUla: 5897148
cPf: 68769369291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858003
PORTARIA DE DIARIAS No. 55162/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
colarES / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MaNoEl GlEdSoN dE fariaS coSTa
MaTrÍcUla: 57212389
cPf: 66163919220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857988
PORTARIA DE DIARIAS No. 54925/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 16/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 1
MaraBa / BElEM / 17/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857976
PORTARIA DE DIARIAS No. 54853/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 09/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / BElEM / 11/09/2022 - 11/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857968
PORTARIA DE DIARIAS No. 54921/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BUJarU / 09/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 1
BUJarU / BElEM / 10/09/2022 - 10/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857969
PORTARIA DE DIARIAS No. 54826/2022
oBJETiVo: apresentação do Programa Estadual de fluxo Escolar “ Trilhas 
do Pará”, a fim de buscar adesão de todos os atores da comunidade escolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 12/09/2022 - 14/09/2022 Nº diárias: 2
SaNTarEM / alENQUEr / 14/09/2022 - 17/09/2022 Nº diárias: 3
alENQUEr / SaNTarEM / 17/09/2022 - 18/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / faro / 18/09/2022 - 21/09/2022 Nº diárias: 3
faro / JUrUTi / 21/09/2022 - 23/09/2022 Nº diárias: 2
JUrUTi / SaNTarEM / 23/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 24/09/2022 - 24/09/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JaQUEliNE SodrE BlaNco
MaTrÍcUla: 5901391
cPf: 81366914600
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 857964

PORTARIA DE DIARIAS No. 55165/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 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: 858020
PORTARIA DE DIARIAS No. 55164/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iGaraPE-acU / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
iGaraPE-acU / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JorGE lUiZ MaGalHaES E SilVa
MaTrÍcUla: 183903
cPf: 04385411204
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858014
PORTARIA DE DIARIAS No. 55166/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TailaNdia / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
TailaNdia / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSiNEidE fErrEira loPES
MaTrÍcUla: 703540
cPf: 24334324215
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858032
PORTARIA DE DIARIAS No. 55167/2022
oBJETiVo: realização de formações Presenciais nos municípios, confor-
me previsto nos termos do convênio nº 918318/2021 firmado entre esta 
SEdUc e o instituto Nacional de Estado e Pesquisa anísio Teixeira iNEP.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TailaNdia / 03/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 4
TailaNdia / BElEM / 07/10/2022 - 07/10/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SElMa ViaNa rocHa PENa
MaTrÍcUla: 5453747
cPf: 18660940253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 858037

.

.

oUtras MatÉrias
.

GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL
Portaria Nº.:8396/2022 de 23/09/2022
de acordo com o Processo nº 110378/2022
Conceder, a contar de 03/08/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
aNa ViViaNE dE SoUZa fEiJo, matrícula Nº 57211099/1, assist. admi-
nist. , lotada na assessoria de Planejamento/Belém.
Portaria nº.:8397/2022 de 23/09/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1102954
Conceder, a contar de 01/09/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, a servidora 
Maria dE NaZarE MoNTEiro doS SaNToS, matrícula Nº 344710/1, agente 
de artes Praticas, lotada na diretoria de assistencia ao Estudante/Belém.
Portaria nº.:8395/2022 de 23/09/2022
de acordo com o Processo nº 2022/1103728
Conceder, a contar de 29/08/2022, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60%, incidente sobre o vencimento base do cargo, ao servidor 
faBricio fariaS MacHado, matrícula Nº 57190303/2, assist. admnist., 
lotado na divisão de finanças/Belém.
licENÇa caSaMENTo
Portaria nº.:8399/2022 de 23/09/2022
conceder licença casamento, a JoSE aUGUSTo doS SaNToS rodri-
GUES, Matricula nº 54189786/2, Professor, lotado na EE Prof Maria Pia 
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Santos amaral/castanhal, no período de 28/06/22 a 05/07/22.
licENÇa ESPEcial
Portaria nº.8401/2022 de 23/09/2022
Nome: carloS alBErTo aZEVEdo dUarTE JUNior
Matrícula:57234175/1cargo:assis. administ.
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:03/10/22 a 01/12/22
Triênios:29/11/16 a 28/11/19
licENÇa MaTErNidadE
Portaria nº.:8377/2022 de 22/09/2022
conceder licença Maternidade, a alYNE dE SoUSa JardiM, Matricula n 
5902376/1, Professor, lotada na EE Prof Jose Wilson Pereira leite/concei-
ção do araguaia, no período de 05/07/22 a 31/12/22.
licENÇa PaTErNidadE
Portaria nº.:8400/2022 de 23/09/2022
conceder licença Paternidade, a clEMENTE doS SaNToS araUJo , Ma-
tricula Nº 5902018/1, Vigia, lotado na EEEfM Benvinda de araujo Pontes/
Abaetetuba, no período de 27/10/2021 a 15/11/2021,para fins de regula-
rização funcional.
aProVaÇÃo EScala dE fEriaS
Portaria nº.:182/2022 de 20/09/2022
Nome: EdNaldo fiGUEirEdo doS SaNToS
Matrícula:54183932/2 Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2022
Unidade:cEEM Presid fernando Henrique/Monte alegre
Portaria nº.:426/2022 de 23/09/2022
Nome: roBErTo BarroS da SilVa
Matrícula:54197926/2 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:427/2022 de 23/09/2022
Nome: roZiaNE Maia da SilVa
Matrícula:57208654/1 Período:12/11/22 à 26/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Miguel de Santa Brigida/Salinopolis
Portaria nº.:8402/2022 de 23/09/2022
Nome: Nilda fErrEira da rocHa
Matrícula:757560/1 Período:01/11/22 à 30/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Graziela Moura ribeiro/Belém
Portaria nº.:8403/2022 de 23/09/2022
Nome: Marcia SUlEMa da SilVa calado
Matrícula:5901067/1 Período:01/11/22 à 15/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dep armando correa/ananindeua
Portaria nº.:8404/2022 de 23/09/2022
Nome: EdilBErTo dE SoUZa GoMES
Matrícula:558419/1 Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE Barao do rio Branco/Belém
Portaria nº.:8405/2022 de 23/09/2022
Nome: ElciaNE SaNToS SilVa
Matrícula:57219535/3 Período:31/10/22 à 29/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof Ester Bandeira Gomes/Belém
Portaria nº.:8413/2022 de 26/09/2022
Nome: Maria ElENa NaSciMENTo dE liMa
Matrícula:5221307/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro ii/Belém
Portaria nº.:8414/2022 de 26/09/2022
Nome: EUdES liMa dWE alMEida
Matrícula:5902768/1 Período:21/11/22 à 20/12/22Exercício:2022
Unidade:EE Jarbas Passarinho (SoUSa)/Belém
Portaria nº.:8422/2022 de 26/09/2022
Nome: roSalBa PErEira dE araUJo
Matrícula:57205035/2 Período:24/10/22 à 07/12/22Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria nº.:8423/2022 de 26/09/2022
Nome: adElMa daNTaS PiNTo
Matrícula:57234123/1 Período:17/11/22 à 31/12/22Exercício:2022
Unidade:EE dr agostinho Monteiro/Belém
TorNar SEM EfEiTo
Portaria nº.:8381/2022 de 23/09/2022
Tornar sem efeito a Portaria Nº 0397/2022 de 27/05/2022, que concedeu 
45 dias de férias, no período de 01/11/2022 à 15/12/2022, a servidora Mi-
cHEliNE da SilVa BaSToS,matricula 5368006/2,Especialista em Educa-
ção,lotada na EE alm Soares dutra/Santarem, referente ao exercício de 2022.

Protocolo: 857983

2. 

PORTARIA Nº 931/ 2022- GS- SEDUC, 26 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 2022/524474.

rESolVE:

art. 1º ficam estabelecidos os preços máximos aceitáveis aplicáveis aos 
itens e lotes da ata de registro de Preços nº 011/2022 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

27 032541-4
BiScoiTo SalGado, TiPo 

crEaM cracKEr
Marca: KiKoS

Kg 20.931 r$ 8,45 r$ 16,41 r$ 343.477,71

28 032541-4
BiScoiTo SalGado, TiPo 

crEaM cracKEr
Marca: KiKoS

Kg 6.977 r$ 8,45 r$ 16,41 r$ 114.492,57

51 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca: fUGiNi

Kg 42.510 r$ 4,69 r$ 8,79 r$ 373.662,90

52 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca: fUGiNi

Kg 14.170 r$ 4,69 r$ 8,79 r$ 124.554,30

62 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 188.166 r$ 23,37 r$ 31,25 r$ 5.880.187,50

63 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 62.722 r$ 23,37 r$ 31,25 r$ 1.960.062,50

66 214556-1
lEiTE EM PÓ iNTEGral

Marca: SoBEraNo
Kg 100.065 r$ 25,83 r$ 42,28 r$ 4.230.748,20

67 214556-1
lEiTE EM PÓ iNTEGral

Marca: SoBEraNo
Kg 33.355 r$ 25,83 r$ 42,28 r$ 1.410.249,40

85 214552-9
SElETa dE lEGUMES

Marca: fUGiNi
Kg 13.608 r$ 12,55 r$ 21,62 r$ 294.204,96

88 198168-4
ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: VirroSaS

litro 25.873 r$ 3,15 r$ 8,97 r$ 232.080,81

89 198168-4
ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: VirroSaS

litro 8.625 r$ 3,15 r$ 8,97 r$ 77.366,25

Valor ToTal r$ 15.041.087,10

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: BAIXO AMAZONAS
(Municípios: Belterra e Monte Alegre)

iTEM cÓd. 
SiMaS

ESPEcificaÇÃo do 
ProdUTo UNid. QTdE Valor 

UNiTário

Valor UNiTá-
rio  MáXiMo 
aPlicáVEl

Valor ToTal 
MáXiMo aPli-

cáVEl

118 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca: fUGiNi

Kg 845 r$ 5,18 r$ 9,28 r$ 7.841,60

140 198168-4 ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: VirroSaS litro 470 r$ 3,48 r$ 9,30 r$ 4.371,00

Valor ToTal r$ 12.212,60
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REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: MARAJÓ
(Municípios: Bagre e Santa Cruz do Arari)

iteM cÓd. 
siMas

esPeciFicaÇÃo do 
ProdUto UNid. Qtde VaLor 

UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio  
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

141 125478-2 acHocolaTado EM PÓ
Marca: cHoco NoVo Kg 124 r$ 8,84 r$ 14,32 r$ 1.775,68

161 005047-4 cENoUra “iN NaTUra”
Marca: c.B.J Kg 1.088 r$ 4,08 r$ 5,08 r$ 5.527,04

171 010477-9 fEiJÃo PrETo
Marca: carliTo PcT 470 r$ 8,20 r$ 9,96 r$ 4.681,20

175 125475-8 lEiTE dE coco
Marca: iMPEral litro 128 r$ 6,12 r$ 17,60 r$ 2.252,80

VaLor totaL R$ 14.236,72

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: RIO CAETÉ
(Municípios: Bragança)

iteM cÓd. 
siMas

esPeciFicaÇÃo do 
ProdUto UNid. Qtde VaLor 

UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio  
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

188 125478-2 acHocolaTado EM PÓ
Marca: cHoco NoVo Kg 1.480 r$ 8,26 r$ 13,74 r$ 20.335,20

195 214698-3
aTUM ralado EM ÓlEo

Marca: roBiNSoN 
crUSoÉ

Kg 2.718 r$ 28,63 r$ 49,03 r$ 133.263,54

196 214698-3
aTUM ralado EM ÓlEo

Marca: roBiNSoN 
crUSoÉ

Kg 906 r$ 28,63 r$ 49,03 r$ 44.421,18

199 125456-1
BiScoiTo docE, TiPo 

MaiSENa
Marca: dallaS

Kg 2.200 r$ 9,12 r$ 14,44 r$ 31.768,00

200 214550-2
BiScoiTo docE, TiPo 

Maria
Marca: KiKoS

Kg 2.200 r$ 8,72 r$ 15,83 r$ 34.826,00

207 214551-0
cafÉ EM PÓ Torrado 

E MoÍdo
Marca: odEBrEcHT

Kg 918 r$ 20,32 r$ 34,28 r$ 31.469,04

213 035456-2 cEBola “iN NaTUra”,
Marca: c.B.J Kg 14.688 r$ 3,81 r$ 7,60 r$ 111.628,80

214 005047-4 cENoUra “iN NaTUra”
Marca: c.B.J Kg 12.988 r$ 3,81 r$ 4,81 r$ 62.472,28

222 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca: fUGiNi

Kg 3.380 r$ 4,84 r$ 8,94 r$ 30.217,20

223 207846-5
fariNHa dE fUBá dE 

MilHo
Marca: MiMoSo

Kg 740 r$ 3,30 r$ 5,28 r$ 3.907,20

230 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 14.949 r$ 24,13 r$ 32,01 r$ 478.517,49

231 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 4.983 r$ 24,13 r$ 32,01 r$ 159.505,83

237 197372-0
MacarrÃo TiPo Pa-

rafUSo
Marca: STa fElicidadE

Kg 2.200 r$ 6,02 r$ 10,86 r$ 23.892,00

238 214572-3
MaNTEiGa coMUM 

coM Sal
Marca: PalMEiraS

Kg 1.020 r$ 33,97 r$ 55,16 r$ 56.263,20

239 053416-1 ÓLEO DE SOJA REFINADO
Marca: coNcordia

Und de 
9000ml 5.184 r$ 9,45 r$ 9,71 r$ 50.336,64

242 005044-0
rEPolHo BraNco iN 

NaTUra
Marca: c.B.J

Kg 10.314 r$ 3,81 r$ 6,50 r$ 67.041,00

243 005044-0
rEPolHo BraNco iN 

NaTUra
Marca: c.B.J

Kg 3.438 r$ 3,81 r$ 6,50 r$ 22.347,00

247 214552-9 SElETa dE lEGUMES
Marca: fUGiNi Kg 3.672 r$ 12,63 r$ 21,62 r$ 79.388,64

248 005045-8
ToMaTE coMUM iN 

NaTUra
Marca: c.B.J

Kg 3.536 r$ 5,72 r$ 7,81 r$ 27.616,16

249 198168-4 ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: VirroSaS litro 1.692 r$ 3,25 r$ 9,07 r$ 15.346,44

Valor ToTal r$ 1.484.562,84

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: RIO CAPIM
(Municípios: Ulianópolis)

iteM cÓd. 
siMas

esPeciFicaÇÃo do 
ProdUto UNid. Qtde VaLor 

UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio  
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

276 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca: fUGiNi

Kg 195 r$ 4,91 r$ 9,01 r$ 1.756,95

282 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 1.540 r$ 24,51 r$ 32,39 r$ 49.880,60

295 198168-4 ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: VirroSaS litro 94 r$ 3,30 r$ 9,12 r$ 857,28

Valor ToTal r$ 52.494,83

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: TOCANTINS
(Municípios: Barcarena, Cametá e Mocajuba)

iteM
cÓd. 

siMas
esPeciFicaÇÃo do 

ProdUto
UNid. Qtde

VaLor 
UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio  
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

306 171453-8
BaTaTa iNGlESa iN 

NaTUra
Marca: c.B.J

Kg 6.474 r$ 5,16 r$ 6,55 r$ 42.404,70

308 214550-2
BiScoiTo docE, TiPo 

Maria
Marca: KiKoS

Kg 1.888 r$ 8,86 r$ 15,97 r$ 30.151,36

315 214551-0
cafÉ EM PÓ Torrado 

E MoÍdo
Marca: odEBrEcHT

Kg 792 r$ 20,64 r$ 34,60 r$ 27.403,20

321 035456-2
cEBola “iN NaTUra”,

Marca: c.B.J
Kg 12.672 r$ 3,87 r$ 7,66 r$ 97.067,52

322 005047-4
cENoUra “iN NaTUra”

Marca: c.B.J
Kg 11.288 r$ 3,87 r$ 4,87 r$ 54.972,56

330 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca: fUGiNi

Kg 2.795 r$ 4,91 r$ 9,01 r$ 25.182,95

338 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 12.903 r$ 24,51 r$ 32,39 r$ 417.928,17

339 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 4.301 r$ 24,51 r$ 32,39 r$ 139.309,39

345 197372-0
MacarrÃo TiPo Pa-

rafUSo
Marca: STa fElicidadE

Kg 1.888 r$ 6,11 r$ 10,95 r$ 20.673,60

346 214572-3
MaNTEiGa coMUM 

coM Sal
Marca: PalMEiraS

Kg 880 r$ 33,97 r$ 55,16 r$ 48.540,80

347 053416-1
ÓLEO DE SOJA REFINADO

Marca: coNcordia
Und de 
9000ml

4.032 r$ 9,45 r$ 9,71 r$ 39.150,72

350 005044-0
rEPolHo BraNco iN 

NaTUra
Marca: c.B.J

Kg 11.952 r$ 3,87 r$ 6,56 r$ 78.405,12

352 183228-0

SardiNHa EM ÓlEo 
coMESTÍVEl

Marca: roBiSoN 
crUSoE

Kg 2.346 r$ 26,42 r$ 41,74 r$ 97.922,04

353 183228-0

SardiNHa EM ÓlEo 
coMESTÍVEl

Marca: roBiSoN 
crUSoE

Kg 782 r$ 26,42 r$ 41,74 r$ 32.640,68

354 214552-9
SElETa dE lEGUMES

Marca: fUGiNi
Kg 3.168 r$ 12,90 r$ 21,62 r$ 68.492,16

355 005045-8
ToMaTE coMUM iN 

NaTUra
Marca: c.B.J

Kg 2.924 r$ 5,81 r$ 7,90 r$ 23.099,60

356 198168-4 ViNaGrE dE MaÇÃ
Marca: VirroSaS litro 1.316 r$ 3,30 r$ 9,12 r$ 12.001,92

Valor ToTal r$ 1.255.346,49

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: CARAJÁS
(Municípios: Curionópolis e Parauapebas)
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iteM cÓd. 
siMas

esPeciFicaÇÃo do 
ProdUto UNid. Qtde VaLor 

UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio  
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

359 101032-8 alHo Picado
Marca: fraTEli Kg 2.448 r$ 24,96 r$ 21,91 r$ 53.635,68

366 214550-2
BiScoiTo docE, TiPo 

Maria
Marca: KiKoS

Kg 1.424 r$ 8,86 r$ 15,97 r$ 22.741,28

373 214551-0
cafÉ EM PÓ Torrado 

E MoÍdo
Marca: odEBrEcHT

Kg 594 r$ 20,64 r$ 34,60 r$ 20.552,40

388 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca: fUGiNi

Kg 2.015 r$ 4,91 r$ 9,01 r$ 18.155,15

396 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 9.743 r$ 24,51 r$ 32,39 r$ 315.575,77

397 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 3.215 r$ 24,51 r$ 32,39 r$ 104.133,85

399 214556-1 lEiTE EM PÓ iNTEGral
Marca: SoBEraNo Kg 5.040 r$ 27,09 r$ 43,54 r$ 219.441,60

400 214556-1 lEiTE EM PÓ iNTEGral
Marca: SoBEraNo Kg 1.680 r$ 27,09 r$ 43,54 r$ 73.147,20

403 197372-0
MacarrÃo TiPo Pa-

rafUSo
Marca: STa fElicidadE

Kg 1.424 r$ 6,11 r$ 10,95 r$ 15.592,80

405 053416-1 ÓLEO DE SOJA REFINADO
Marca: coNcordia

Und de 
9000ml 3.168 r$ 8,60 r$ 8,56 r$ 27.118,08

406 048338-9
PÃo MaSSa fiNa TiPo 

HoT doG
Marca: KidElicia

Kg 5.301 r$ 9,03 r$ 18,03 r$ 95.577,03

407 048338-9
PÃo MaSSa fiNa TiPo 

HoT doG
Marca: KidElicia

Kg 1.767 r$ 9,03 r$ 18,03 r$ 31.859,01

411 214552-9 SElETa dE lEGUMES
Marca: fUGiNi Kg 2.376 r$ 12,88 r$ 21,62 r$ 51.369,12

Valor ToTal r$ 1.048.898,97

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: ARAGUAIA
(Municípios: Xinguara)

iteM cÓd. 
siMas

esPeciFicaÇÃo do 
ProdUto UNid. Qtde VaLor 

UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio  
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

414 125478-2 acHocolaTado EM PÓ
Marca: cHoco NoVo Kg 208 r$ 8,39 r$ 13,87 r$ 2.884,96

422 214550-2
BiScoiTo docE, TiPo 

Maria
Marca: KiKoS

Kg 312 r$ 8,86 r$ 15,97 r$ 4.982,64

423 185021-0
BiScoiTo docE, TiPo 
roSQUiNHa dE coco

Marca: KiKoS
Kg 468 r$ 10,77 r$ 16,15 r$ 7.558,20

424 185021-0
BiScoiTo docE, TiPo 
roSQUiNHa dE lEiTE

Marca: KiKoS
Kg 390 r$ 10,77 r$ 14,39 r$ 5.612,10

428 214551-0
cafÉ EM PÓ Torrado 

E MoÍdo
Marca: odEBrEcHT

Kg 135 r$ 20,64 r$ 34,60 r$ 4.671,00

429 214699-1
caNJica dE MilHo 

BraNco
Marca; KiKoS

Kg 312 r$ 7,74 r$ 16,64 r$ 5.191,68

440 207813-9
EXTraTo dE ToMaTE 

TradicioNal
Marca; fUGiNi

Kg 585 r$ 4,91 r$ 9,01 r$ 5.270,85

441 207846-5
fariNHa dE fUBá dE 

MilHo
Marca: MiMoSo

Kg 140 r$ 3,35 r$ 5,33 r$ 746,20

446 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 2.079 r$ 24,51 r$ 32,39 r$ 67.338,81

447 184870-4

filÉ dE PEScada BraNca 
coNGElada

Marca: iMPÉrio do 
PEScado

Kg 693 r$ 24,51 r$ 32,39 r$ 22.446,27

451 197372-0
MacarrÃo TiPo Pa-

rafUSo
Marca: STa fElicidadE

Kg 312 r$ 6,11 r$ 10,95 r$ 3.416,40

454 048338-9
PÃo MaSSa fiNa TiPo 

HoT doG
Marca: KidElicia

Kg 1.512 r$ 9,03 r$ 18,03 r$ 27.261,36

Valor ToTal r$ 157.380,47

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO: TAPAJÓS
(Municípios: Itaituba)

iteM cÓd. 
siMas

esPeciFicaÇÃo do 
ProdUto UNid. Qtde VaLor 

UNitÁrio

VaLor 
UNitÁrio  
MÁXiMo 

aPLicÁVeL

VaLor totaL 
MÁXiMo aPLi-

cÁVeL

475 214551-0
cafÉ EM PÓ Torrado 

E MoÍdo
Marca: odEBrEcHT

Kg 234 r$ 20,96 r$ 34,92 r$ 8.171,28

Valor ToTal r$ 8.171,28
Valor GloBal r$ 19.074.391,30

Protocolo: 858040

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de diÁrias
Protocolo: 2022/1061399
Retificar os termos da presente portaria nº 3941/22, de 22.09.2022, publi-
cada no d.o.E nº 35.128 de 26.09.2022, referente a Portaria de diária do 
(a) servidor (a) MailSoN liMa NaZarE;
oNde se LÊ : “…,devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Barcarena/Pa, …”
LEIA-SE: “… devido seu deslocamento de Moju/Pa ao município de Bar-
carena/Pa, …”
Protocolo: 2022/1211505
Retificar os termos da presente portaria nº 3944/22, de 22.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.128 de 26.09.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) ViTor BaraTa MorEira
oNde se LÊ : “…, no período de 26/09/2022 a 26/09/2022, …”
LEIA-SE: “… no período de 27/09/2022 a 27/09/2022, …”
Protocolo: 2022/963367
Retificar os termos da presente portaria nº 3459/22, de 22.08.2022, publi-
cada no d.o.E nº 35.086 de 23.08.2022, referente a Portaria de diária do 
(a) servidor (a) lUiZ alBErTo caValcaNTE GUiMaraES;
oNde se LÊ : “…, no período de 30/08/2022 á 18/09/2022, …”
LEIA-SE: “… no período de 12/09/2022 a 29/09/2022, …
Protocolo: 2022/1187549
Retificar os termos da presente portaria nº 3909/22, de 20.09.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.124 de 22.09.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) rENEE dE caldaS HoNoraTo;
oNde se LÊ : “…, cPf: 048.057.133-00, …”
LEIA-SE: “… cPf: 048.057.233-00, …”

Protocolo: 857710

.

.

coNtrato
.

coNtrato
PaE Nº Nº 2021/921290 – UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 32/2022 – UEPa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de forma parcelada, para 
atender as necessidades dos docentes itinerantes do campus XVii/UEPa-
ViGia/Pa, na casa dos professores,
Valor GloBal r$ 54.739,69 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta 
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e nove reais e sessenta e nove centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 21/09/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 21/09/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 20/09/2023
foro: BElÉM/Pa
LicitaÇÃo
Nº/EXERCÍCIO: 35/2022-UEPA
MODALIDADE: Dispensa de Processo Licitatório
orÇaMeNto
Funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de Despesa: 339030
Fonte: 0102
RECURSO: ESTADUAL
coNtratado
PERSONALIDADE: JURÍDICA
CNPJ Nº: 27.947.279/0001-71
EMPRESA: ATACADÃO MANO A MANO EIRELI
LOGRADOURO: Avenida Magalhães Barata, s/n,
BAIRRO: Centro
CIDADE: Vigia
UF: PA
CEP. 68.780-000
ordeNador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 857959

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao coNtrato

Pae Nº 2022/624331– UePa

Processo originário n. 2019/169832–UEPa

Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 30/2019 - UEPa

Nº TErMo: 3

claSSificaÇÃo: outros

daTa dE aSSiNaTUra: 24/09/2022

MoTiVo: Prorrogação do prazo de vigência e acréscimo

JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de vigência e acrescer valor ao contrato 

n. 30/2019-UEPa

Valor do TErMo: o valor do presente acréscimo é de r$20.800,00 (vinte 

mil e oitocentos reais). Tal aditamento corresponde a 24,56% do valor atu-

alizado do contrato. deste modo, o valor global que era de r$ 84.700,00 

(oitenta e quatro mil e setecentos reais), passa a ser de r$105.875,00 

(cento e cinco Mil e oitocentos e Setenta e cinco reais)

iNÍcio da ViGÊNcia : 26/09/2022

TÉrMiNo da ViGÊNcia: 25/09/2023

foro: BElÉM/Pa

doTaÇÃo orÇaMENTária

funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870

Elemento de despesa: 339040

fonte do recurso: 0102

coNTraTado

PErSoNalidadE: JUrÍdica

cNPJ: 08.945.294/0001-36

NoME: iNTEcElEri TEcNoloGia Para EdUcaÇÃo lTda

loGradoUro: e av. Perimetral s/n – Parque de ciência e Tecnologia Gua-

má Espaço inovação 3 Piso Sala 10

cEP: 66.075-750

cidadE: Belém

Uf: Pa

ordENador

NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 857796

.

.

diÁria
.

Protocolo: 2022/1190306
PORTARIA N° 3961/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) Joao da SilVa carNEiro, id.funcional nº 
55590152/ 2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) dEPar-
TaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa, no período de 
16/10/2022 a 01/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1192001
PORTARIA N° 3962/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) NElSoN dE liMa riBEiro filHo, id.funcional 
nº 5957283/ 1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 8 (oito) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/
Pa, no período de 25/10/2022 a 17/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1183481
PORTARIA N° 3963/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) EdNEY BaraTa PaNToJa, id.funcional nº 
54195757/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 19,5 (deze-
nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de São Miguel do Guamá/Pa, no período de 03/10/2022 a 22/10/2022, 
para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1192127
PORTARIA N° 3964/22, de 26 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarloN fErNaNdES fariaS, id.funcional nº 
5918815/ 2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciENciaS NaTUraiS, 21,5 (vinte e uma e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa, 
no período de 17/10/2022 a 07/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1201488
PorTaria N° 3965/22, de 26 de setembro de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iSaiaS oliVEira da SilVEira, id.funcional 
nº 57210684/ 1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) dirEToria 
dE adMiNiSTracao dE SErVico, 3,5 (três e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa, no período de 
14/09/2022 a 17/09/2022, para conduzir discentes.
Protocolo: 2022/1189312
PORTARIA N° 3966/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) WEBEr da SilVa MoTa, id.funcional nº 
54189228/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, 29,5 (vinte 
e nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao municí-
pio de conceição do araguaia/Pa, no período de 02/10/2022 a 31/10/2022, 
para ministrar disciplina.
ProTocolo: 2022/1162161
PortarIA N° 3967/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) SElMa KaZUMi da TriNdadE NoGUcHi, id.
funcional nº 5922670/ 3, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE MorfoloGia E ciENciaS fiSioloGicaS, 21,5 
(vinte e uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Bragança/Pa, no período de 04/09/2022 a 25/09/2022, para 
ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1203320
PORTARIA N° 3968/22, de 26 de setembro de 2022.
coNcEdEr ao servidor (a) KEila VaScoNcEloS fErNaNdEZ, id.funcio-
nal nº 57219570/ 3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE dESENHo iNdUSTrial, 16,5 (dezesseis e meia) 

diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa, no período de 19/10/2022 a 04/11/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo: 2022/1189551
PORTARIA N° 3969/22, de 26 de setembro de 2022.

coNcEdEr ao servidor (a) JorGETE Maria PorTal laGo, id.funcional nº 

57202182/ 1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) dE-

ParTaMENTo dE arTES, 20,5 (vinte e meia) diárias, devido seu desloca-

mento de Belém/Pa ao município de São Miguel do Guamá/Pa, no período 

de 02/10/2022 a 22/10/2022, para ministrar disciplina.
THiaGo SoarES SilVa
ordENador

Protocolo: 857708
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..

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

.

.

.

errata
.

errata
PORTARIA Nº 1353 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.
Diário Oficial nº 35.126 de 23 de setembro de 2022.
Protocolo: 856683
Onde se lê: empresa adaM
Leia-se: instituto de desenvolvimento do Pará - idEP

Protocolo: 857651

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº17/2018/SEASTER
PROCESSO Nº 2022/493642
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 11 (onze) meses
Vigência: 27/09/2022 à 26/09/2023
data da assinatura: 27/08/2022
funcional Programática: 43105.11.333.1504.8950
Natureza da despesa: 3390.37
fonte: 0101006360
ação detalhada: 266.733
Valor Mensal: r$20.481,49
Valor anual: r$225.296,39
contratado: diaMoNd SErVicE EirEli
cNPJ: 08.538.011/0001-31
Endereço: na Travessa Mauriti, n°2324, Marco - Belém/Pa, cEP 66.093-180
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 857626

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA N° 1352/2022 – 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 n° 2022/1213964
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 2.937,00 (doiS Mil 
NoVEcENToS E TriNTa E SETE rEaiS ), em favor do (a) servidor (a), 
carlos alberto Gomes da Silva, cargo fiscal, Matrícula nº 3228886; com a 
finalidade de contratar serviços de pessoas jurídicas para reparos e manu-
tenções nas portas pivotantes de vidro temperado da SEaSTEr.
43101- 08.122.1297.8338 0101 189.517 3390 39
dESPESa: 339039 r$ 2.937,00.
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 Setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA N° 1347/2022 – 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 n° 2022/1213554
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 1.500,00(HUM Mil E 
QUiNHENToS rEaiS ), em favor do (a) servidor (a), JacQUEliNE caM-
PoS GoMES, agente administrativo, cPf nº 645.222.532-49, Matrícula nº 
5418897-1; para atender despesas de pronto pagamento que não podem 
ser subordinadas ao processo normal de aplicação.
87101- 08.422.1505.8399 0107 234.094 3390 30
dESPESa: 339030 r$ 1.500,00.
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
22 Setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 857961

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 1345/2022 – 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 2022/1216264
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( Quatro e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
GUilHErME aUGUSTo dE alMEida carPEGGiaNi, Mat. 5946562/2, cargo 
assessor Especial i, PaUlo SaNdro da SilVa SoarES, Mat. 3542668/1, 
cargo Técnico em Gestão Pública, JoSÉ raiMUNdo SoUSa dE fariaS, 
Mat. 55209187/1, cargo Sociólogo, THaiS WÉllida liMa da crUZ, Mat. 
6403410/2, cargo assistente administrativo, que se deslocarão para os 
Municípios de igarapé Mirim e Moju no período de 20/09 a 24/09/2022, 
para acompanhamento do Programa de Qualificação, Cujo o motorista 
MarcoS fláVio do roSário riBEiro, Mat. 5938895/2, fará o deslo-
camento.
retroage a 20/09/2022.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
22 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA Nº 1355/2022 – 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 2022/1216139
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ ( duas e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo: 
Sílvia cristina de oliveira Pessoa, Mat. 5962728/1, cargo coordenadora, 
que se deslocará para o Município de Porto de Moz no período de 26/09 a 
28/09/2022, para Realizar a certificação dos cursos de qualificação Social 
e Profissional concluídos pela executora Excelência Serviços e Consultoria 
ltda.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 266.730 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
23 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1346/2022 – 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 2022/1215855
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ ( Três e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
BrUNo daNiEl da coSTa doS SaNToS, Mat. 5967338/1, cargo diretor, 
riSoliNa Maria PaNToJa doS SaNToS, Mat. 3223876/1, cargo assis-
tente Social e SilVia rEiS da SilVa, Mat. 5921067/3, cargo coordenado-
ra, que se deslocarão para o Município de Vigia / Pa, no período de 04/10 
a 07/10/2022, para Realizar Cadastro do Artesão e Oficina de Empreen-
dedorismo com os seguintes temas: Palestras sobre a Base conceitual do 
artesanato Brasileiro; Empreendedorismo e Gestão de negócios, Qualidade 
no atendimento ao cliente e Vitrinismo.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
22 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA Nº 13450/2022 – 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 2022/1215582
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ ( Três e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
Bruno daniel da costa dos Santos, Mat. 5967338/1, cargo diretor, dione 
Maria cavalcante de Matos, Mat. 5055180/4, cargo Técnico em Gestão 
Pública, Vitória carolina Valente Barros, Mat.5956215/1, cargo Gerente, 
que se deslocarão para o Município de Barcarena/ Pa, no período de 27/09 
a 30/09/2022, com o objetivo de cadastro do artesão e do Empreendedor; 
Palestra sobre a Base conceitual do artesanato Brasileiro; Palestra sobre 
Empreendedorismo feminino e Encaminhamento ao Empodera BaNPará.
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Classificação Orçamentária:
43105- 11.334.1504.8951 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
22 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA Nº 1351/2022 – 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 2022/1206946
rESolVE:
autorizar o pagamento de 4 ½ ( Quatro e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Nayana diniz Tulio, Mat. 5946556/3, cargo coordenadora e livia Brenda  
a. fonseca conduru, Mat. 5961058-1, cargo Gerente, que se deslocarão 
para o Município de Mae do rio, no período de 26/09 a 30/09/2022, com 
o objetivo de Prestar assessoramento técnico à gestão do cadÚNico e 
programa auxílio Brasil.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0107006357 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
22 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1364/2022 – 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 2022/1227413
rESolVE:
autorizar o pagamento de 3 ½ (TrÊS e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
renan Gomes reis, Mat. 57224964/2. cargo Secretário de diretoria, Taina-
ra Veiga Silva, Mat. 55209587/1, cargo Eng. agrônomo, Eli do Socorro oli-
veira dos Santos, Mat. 55209178, cargo assistente Social, que deslocarão 
ao município de oeiras do Pará/Pa no período de 03/10 a 06/10/2022, com 
objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas Sociais Pedagógicas 
do Pará. 
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1344/2022 – 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 2022/1215303
rESolVE:
autorizar o pagamento de 2 ½ ( duas e meia) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
ESMEriNo NEri BaTiSTa filHo, Mat. 599620/1, cargo Secretário adjunto 
de Trabalho Emprego e renda, TadEU dE JESUS carValHo loBaTo, Mat. 
2025183, cargo Gerente, SUEli do Socorro faro dE oliVEira, Mat. 
595486/1, cargo Gerente, que se deslocarão para o Município de abaete-
tuba, no período de 21 a 23/09/2022 com o objetivo de participar da cer-
tificação dos cursos de Qualificação Profissional e Reuniões com a Comuni-
dade e a Secretaria de assistência do Município, cujo o Motorista MaNoEl 
JoaQUiM MaUÉS fErrEira, colaborador Eventual, cPf:227.258.652-04 
fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43105- 11.333.1504.8948 0101006357 / 0101 266.730 3390 14 / 36
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 1363/2022 – 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 2022/1214199
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
Natércia freire frança, Mat. 335940/3, cargo Pedagoga, Maria Jacirene de 
Souza Barbosa, Mat. 54192688/1, cargo assistente Social, Kátia regina 
ferreira da Silva, Mat. 3212840/1, cargo agente administrativo, que se 
deslocarão para o município de altamira, no período de 16 à 21/10/2022, 

com objetivo realizar capacitação do Sistema de condicionalidades do 
Programa auxilio Brasil – SicoN e reunião Técnico à Gestão municipal do 
cadastro Único e Programa auxilio Brasil. cujo o Motorista Marcelo Barros
Santiago, Mat. 54195628/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.128.1505.8399 0139002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1361/2022 – 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 2022/1213908
rESolVE:
autorizar o pagamento de 1 ½ ( UM e meia ) diária Para cada SErVidor
ciTado aBaiXo:
Maria de Nazaré cardoso costa da rocha, Mat. 80845759/3, cargo dire-
tora, a qual se deslocará ao município de Bujaru/Pa no período de 29/09 a 
30/09/2022, com objetivo de desenvolver atividades do Projeto Hortas So-
ciais Pedagógicas do Pará, convênio com a fundação Banco do Brasil - fase 
de inauguração. cujo Motorista anderson Macedo da Silva, Mat. 57224957, 
fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.7678 0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
Portaria Nº 1360/2022 – 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 2022/1213604
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ ( ciNco e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
adriana Souza de Barros, Mat. 5875412/2, cargo assistente Social, Natér-
cia freire frança, Mat. 335940/3, cargo Pedagoga, Elisângela Martins da 
Silva, Mat. 57234466/1, cargo agente administrativo, que se deslocarão 
para os municípios de Magalhães Barata e Maracanã, no período de 10 à 
15/10/2022. com objetivo de Prestar assessoramento técnico à gestão do 
cadÚNico e Programa auxílio Brasil e assessoramento técnico à Gestão 
Municipal sobre Benefícios Eventuais, PVac, BPc no cadúnico, BPc em 
situações de calamidade Pública, e Programa BPc na Escola, para inserção 
das famílias e beneficiários no CADÚNICO. Cujo Motorista Marcelo Barros 
Santiago, Mat.54195628/1 fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA Nº 1359/2022 – 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 2022/1205906
rESolVE:
autorizar o pagamento de 8 ½ ( oiTo e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
adriana Souza de Barros, Mat. 5875412/2, cargo assistente Social, raquel 
dos Santos Sousa, Mat. 55587724/1, cargo agente de PorTaria, Taiana 
Nascimento da Silva, Mat. 5946558, cargo Gerente, que se deslocarão 
para o município de Novo Progresso, no período de 15 à 23 /10/2022, 
com o objetivo de realizar reunião Técnica a Gestão do cadastro Único e 
Programa auxílio Brasil e capacitação de formulários. cujo Motorista an-
derson Macedo da Silva, Mat. 57224957, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.128.1505.8399 0139002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA Nº 1358/2022 – 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 2022/1203757
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 8 ½ ( oiTo e meia ) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
carMEN SUElY PiNHEiro dE oliVEira, Mat. 3199517-1, cargo aux. Téc-
nico, JEaN MarcEl GoNÇalVES doS SaNToS, Mat. 3542696-1, cargo 
Técnico em Gestão Social – Psicólogo, JacQUEliNE caMPoS GoMES, Mat. 
54188907/1, cargo agente administrativo, que se deslocarão para o Muni-
cípio de altamira/Pa, no período de 15/10 a 23/10/2022, para capacitar no 
município de Altamira, especificamente aos Conselheiros Tutelares dos mu-
nicípios de altamira, anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto 
de Moz, Senador José Porfirio, Uruará e Vitória do Xingu, para operacionali-
zação Sistema de informação para infância e adolescência –SiPia. cujo o
Motorista roBSoN JoSÉ do ESPiriTo SaNTo SaGica, Mat. 54193697/1, 
fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0139002241 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA Nº 1357/2022 – 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 2022/1171006
rESolVE:
autorizar o pagamento de 1 ( UMa ) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
MarcEliNa PiNTo SaNToS, Mat. 57196135/1, cargo assistente Social, 
que se deslocará para o Município de castanhal/Pa, no período de 27/09 
a 28/09/2022, com o objetivo de realizar apoio Técnico e assessoramento 
nos Serviços de Proteção Social do SUaS, cujo o Motorista HallaN WUaN-
SEl aZEVEdo daS NEVES, Mat. 3542767/1, fará o deslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.244.1505.8863 0101006357 234.135 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Portaria Nº 1362/2022 – 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 2022/1162591
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia ) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
carolina flexa da Silva, Mat. 5967268/1, cargo assistente Social, Selma 
alfaia fonseca, Mat. 5767814/4, cargo Psicóloga, que se deslocarão para 
o Município de castanhal no período de 22/09/2022, para prestar apoio 
técnico na execução do evento dialogando o SUaS. cujo motorista carlos 
alberto almeida consolação, fará o seslocamento.
Classificação Orçamentária:
87101- 08.422.1505.8399 0107006357 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1
PORTARIA Nº 1356/2022 – 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 2022/1156475
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ ( ciNco e meia) diária Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
cEcilia criSTiNa SoUSa da coNcEiÇÃo, Mat. 5419065/1, cargo aG. 
arT. PraTicaS e THaYS coSTa riBEiro, Mat. 5931935/2, cargo aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, que se deslocarão para o Estado de São Paulo/
SP, no período de 20/11 a 25/11/2022, para participarem de curso de 
atualização de Servidores no cumprimento de Normas Estabelecidas, de 
Forma Eficiente.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.128.1508.8887 0101006357 260.029 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
26 de Setembro 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
Secretário de Estado em Exercício
Mat. 5945803/ 1

Protocolo: 857960

.

oUtras MatÉrias
.

PORTARIA N º 1369, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
disPÕe soBre a JorNada diÁria de traBaLHo dos serVido-
res da secretaria de estado de assistÊNcia sociaL traBa-
LHo eMPreGo e reNda – seaster.
iNocENcio rENaTo GaSPariM, SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊN-
cia Social TraBalHo EMPrEGo E rENda, no uso das atribuições que lhe 
foram delegadas através do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado 
no doE no 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo as disposições dos artigos 63 a 66, da lei Estadual n.º 
5.8101 /1994 e no decreto Estadual nº 333/2019, alterado pelo decreto 
nº 1.131/2020 rESolVE:
art. 1º. regulamentar a jornada diária de trabalho dos Servidores da Se-
cretaria de Estado de assistência Social Trabalho Emprego e renda – SE-
aSTEr, tanto no edifício sede, como nas Unidades vinculadas. 
art. 2º. a duração da jornada diária de trabalho será de 6 (seis) horas inin-
terruptas, salvo as jornadas especiais estabelecidas em lei.
§ 1°. Nas atividades de atendimento público que exijam jornada superior, 
serão adotados turnos de revezamento.
§ 2°. Nas Unidades com funcionamento ininterrupto, será adotado regime 
de escala de revezamento.
§ 3°. a duração normal da jornada, em caso de comprovada necessidade, 
poderá ser antecipada ou prorrogada pela administração
art. 3º. o servidor ocupante de cargo comissionado, independentemente 
de jornada de trabalho, atenderá às convocações decorrentes da necessi-
dade do serviço de interesse da administração.
art. 4º. o expediente no edifício sede e unidades não submetidas ao regi-
me de escala será no horário das 08:00 às 17:00 horas.
§ 1°. Entrada e saída de servidores: 8h00 às 14h00 ou das 11h00 às 17h00.
§ 2°. funcionamento do Protocolo Geral: 8h00 às 14h00.
§ 3°. atendimento ao público em geral: 8h00 às 14h00.
§ 4°. Em caso de comprovada necessidade, a chefia imediata poderá auto-
rizar ao servidor o início da jornada diária em horário diverso do estipulado 
no parágrafo 1º, desde que a prorrogação não extrapole o encerramento 
do expediente diário, observando-se o cumprimento da jornada obrigatória 
de 06 (seis) horas diárias.
§ 5°. Nas unidades que funcionam em regime de escala (abrigos) os ho-
rários de entrada/saída serão de 7h00 às 13h00; de 13h00 às 19h00; de 
7h00 às 19h00; de 19h00 às 7h00.
art. 5º. aos servidores submetidos ao regime especial de trabalho, subor-
dinados a jornada de 08 (oito) horas diárias, cumprirão o horário de expe-
diente fixado no art. 4º, o qual poderá ser flexibilizado, com interrupção 
para refeição e descanso, que não poderá exceder a 01 (uma) hora.
Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Estado de assistência Social Trabalho Emprego 
e renda, em 26 de setembro de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado
SEaSTEr/Pa
PORTARIA Nº 1354 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor Jose Marivaldo da conceição, assistente admi-
nistrativo, matrícula:6327013, fiscal titular e dESiGNar a Servidora regi-
na Guadalupe dos Santos Moraes, Professora, matrícula: 3193926/1, como 
fiscal titular, para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 55/2021, 
celebrado com a empresa aSSociaÇÃo Para o dESENVolViMENTo da 
aMaZÔNia lEGal – adaM, cujo o objeto objeto a prestação de serviços 
educacionais de qualificação social e profissional voltados ao atendimento 
do “PROJETO QUALIFICA PARÁ” no âmbito do Plano Estadual de Qualifica-
ção Social e Profissional–PQSP/PA– SEASTER, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos. 
Em conformidade com o disposto na PorTaria nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 22 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETáriodEESTadodEaSSiSTÊNciaSocial, TraBalHo, EMPrEGo E
rENda- SEaSTEr
Matrícula: 5945803/1
(em exercício)
PORTARIA Nº 1366 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – SUBSTiTUir o servidor célio das Merces rodrigues Batista, matricula
5910655-1 , fiscal do contrato nº 65/2022 e dESiGNar como fiscal o Srº 
Marcos de Souza Mergulhão, Matrícula: 54183264/4, cPf 636.072.042-68, 
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cargo: Nutricionista, e-mail: uapisocorrogabriel@yahoo.com.br, fone ins-
titucional: (91) 98254-3197, lotado na UaPi Nosso lar Socorro Gabriel e 
Suplente carmelito rocha do Espírito Santo, Matrícula nº. 3193713/1, cPf:
101.535.272-34, e-mail: uapilardaprovidencia2019@gmail.com, fone ins-
titucional: (91) 98442-2338, lotado na Unidade lar da Providência, para 
atuar no contrato administrativo n° 65/2022 – E a alcaNTara E cia lTda 
, cujo objeto é a aquisição de Gêneros alimentícios (Pães).
Em conformidade com o disposto na PorTaria nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do 
Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta PorTaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 27 de setembro de 2022.
Valdo diViNo da SilVa filHo
SEcrETáriodEESTadodEaSSiSTÊNciaSocial, TraBalHo, EMPrEGo E
rENda- SEaSTEr
Matrícula: 5945803/1
(em exercício)

Protocolo: 857963

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA N°837/2022-GP/GEMPS de 21 de setembro 2022
EXclUir da PorTaria nº772/2022,publicada no doE 35104 de 
05/09/2022,o servidor abaixo relacionado,por motivo de necessidade de 
trabalho.

MatricULa NoMe aQUisit  iNicio FiM

57232037/3 JoSE SoliVaNdro PErEira 
fraNco 21/22 03/10/2022 01/11/2022

PORTARIA N°836/2022-GP/GEMPS de 21 de setembro 2022
TraNSfErir gozo de férias regulamentares do servidor abaixo relacionado:

Matri-
cULa NoMe aLteraÇÃo Portaria Nº doe

54191311/1 dElliVio caSTro 
SacraMENTo

de: 03/10/2022 a 01/11/2022
Para: 17/10/2022 a 

15/11/2022
 

772/2022 35104 de 
05/09/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 857572

.

.

oUtras MatÉrias
.

Errata da PORTARIA nº 823 de 19.09.2022, publicada no DOE Nº 
35.122 de 21.09.2022.
Onde se lê: 16.10.2022 a 14.11.2022
Leia – se: 17.10.2022 a 15.11.2022
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 857677
PORTARIA Nº 850 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - RESOLVE:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora VEra dEBora 
MaciEl VilHENa, matrícula nº. 54195037/2, ocupante do cargo de 
aGENTE dE PorTaria, correspondente ao triênio 06.02.2009/2012, com 
gozo no período de 19.09.2022 a 18.10.2022.
PORTARIA Nº 851 DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - RESOLVE:
conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio ao servidor lUciValdo coN-
cEiÇÃo do carMo matrícula nº. 3207374/1, ocupante do cargo de ViGia, 
correspondente ao triênio 01.05.2002/2005 complemento, com gozo no 
período de 19.09.2022 a 18.10.2022.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 857683
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 625/2022-GGP/SEJUDH 
Belém (PA), 22 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 n°. 98 da lei 5.810/1994, Processo administra-
tivo Eletrônico nº. 2022/493729,

rESolVE:
i - aUToriZar a criação da comissão Permanente de avaliação de docu-
mentos – PAE 4.0, com o intuito de trazer mais autonomia nos fluxos de 
documentos pelos órgãos da administração Pública Estadual.
ii – dESiGNar, membros da comissão, os servidores abaixo relacionados:
1.angélica cristina Elmescany , matrícula n° 54185870 /3 (gestora do PaE)
2.Wesley da Silva araujo, matrícula nº 5898744/2 – (co- gestor do PaE)
3.Vanessa cunha , matrícula nº 57220877/3 – (membro)
4.Maria de fátima Peixoto carvalho, matrícula nº 181366/2 – (membro)
5.ronaldo damasceno araújo, matrícula nº 5898321/1 – (membro)
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 857802
.

diÁria
.

PORTARIA N° 619 DE 19 DE SETEMBRO DE 2022
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/1195985.
r E S o l V E:
coNcEdEr QUaTro E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJUdH, 
abaixo identificados, para “IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICÍPAIS DE 
dirEiToS da MUlHEr E oPMS, dos municípios de São domingos do ara-
guaia, São João do araguaia e São Geraldo do araguaia/Pa, no período de 
17 a 21/10/2022 

Nome Cargo Matrícula
Márcia aNdrEia JorGE dE liMa coordenadora/ciPM 57190023/4

oSMar fErrEira GUiMarÃES Motorista 57230905/1
KElEN criSTiNa ViEira doS raMoS assistente Social 57191823

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 19 dE SE-
TEMBro dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 857822
.

FÉrias
.

Portaria Nº 626/2022-GGP/seJUdH 
Belém (PA), 23 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 2022/1197506.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares a servidora listada abaixo:
 

Matrícula Servidor Exercí-
cio Período

57202726/1 Udielen aislane cortez forest cruz 2022 28/09/2022 a 27/10/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 857800
.

oUtras MatÉrias
.

termo de Fomento n. 12/2022.
iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 12/2022.
Processo PAE nº. 2022/1227744
BaSE lEGal: arts. 30 e 31 da lei n. 13.019/2014
PErÍodo dE rEaliZaÇÃo: 03/10/2022 até 30/12/2022
fomentada: aSSociaÇÃo BENEficENTE aMiGoS do GUaMá, cNPJ: 
10.189.927/0001-75
representada por : cElia rEGiNa HaBEr PoMPEU BraSil, 137.805.302-87
dotação orçamentária: PTrES: 188814 Plano interno: 102TPi8814c Natu-
reza de despesa: 335041 fonte: 0101
Valor total: r$ 3.200.000,00
Finalidade: para o repasse de recursos financeiros a referida organização 
da sociedade civil para fomentar o Projeto PoNTES Para a MUdaNÇa
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 857861
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termo de Fomento n. 11/2022.
iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico 11/2022.
Processo PAE nº. 2022/1227070
BaSE lEGal: arts. 30 e 31 da lei n. 13.019/2014
PErÍodo dE rEaliZaÇÃo: 03/10/2022 até 30/12/2022
fomentada: aSSociaÇÃo BENEficENTE ESPEraNÇa do aNaNiN - aSBEa
cNPJ Nº 11.977.175/0001-70
representante da fomentada: alEXaNdrE JoSÉ da SilVa SoUSa
cPf Nº 618.451.752-04
dotação orçamentária: PTrES: 188211 Plano interno: 2080008211c Natu-
reza de despesa: 335041 fonte: 0101
Valor total: r$ 800.000,00
Finalidade: para o repasse de recursos financeiros a referida organização 
da sociedade civil para fomentar o Projeto dirEiToS HUMaNoS coNS-
TrUiNdo cUlTUra dE PaZ E cidadaNia
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
Belém/Pa, 26 de setembro de 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 857864

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de carta coNtrato
Processo Administrativo N.º 038/2022
Dispensa De Licitação N.º 22/2022
carta contrato nº 007/2022
contratante:  coMPaNHia dE GáS do Pará – GáS do Pará.
contratada: MUNdo 365 SErViÇoS ESPEcialiZadoS EM Ti lTda, inscrita 
no cNPJ nº 37.178.071/0001-99
objeto: aquisição de 04 (quatro) licenças anuais do software MS Project.
Vigência:  12 (doze) meses
Valor Global Estimado: r$ 8.316,00 (oito mil, trezentos e dezesseis reais).
dotação orçamentária: Próprio.
fonte de recurso: Próprio.
ordenador responsável: diretora Presidente cláudia Bitar.
Pela contratante: cláudia Bitar e andré Macêdo
Pela contratada: João Maria Pereira Júnior
foro: Belém/Pa.
data de assinatura:  21 de setembro de 2022.

Protocolo: 857587

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

CONTRATO: 9912507921/2020.
TERMO ADITIVO: 02.
daTa dE aSSiNaTUra do T.a.: 19/09/2022.
oBJETo: Produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos corrEioS.
JUSTificaTiVa: Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 12 
(doze) meses, a contar do dia 22.10.2022 à 22.10.2023, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16.
coNTraTada: corrEioS – Empresa Pública. razão Social: SUPEriNTEN-
dÊNcia ESTadUal do Pará. Endereço: av. Presidente Vargas, 498, cam-
pina, Belém/Pa.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 857608

CONTRATO: 011/2020.
TERMO ADITIVO: 02.
daTa dE aSSiNaTUra do T.a.: 22/09/2022.
oBJETo: licença de uso de sistema contábil, com implantação de software 
que integre a gestão fiscal e contábil, incluindo serviço de assinatura men-
sal para atualização dos aplicativos, atendimento e suporte técnico.
JUSTificaTiVa: a) Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 12 
(doze) meses, a contar do dia 02.10.2022 à 01.10.2023, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16; b) reajustar o contrato no percen-
tual de 10,054760% em face do cálculo de atualização do indicador iGP-M 
(fGV), passando do valor de r$ 14.099,13 (quatorze mil e noventa e nove 
reais e treze centavos), praticado em 2021, para r$ 15.516,76 (quinze mil 
quinhentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), em 2022.
coNTraTada: TroN iNforMáTica BElÉM lTda-EPP., empresa devida-
mente inscrita no cNPJ sob o n.º 05.982.793/0001-05.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 857580

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo da LicitaÇÃo PreseNciaL N° 004/2022-codec
a coMPaNHia dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico do Pará - codEc, 
sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito 
privado, inscrita no cNPJ/Mf nº 05.416.839/0001-29, com sede à av. 
Nossa Senhora de Nazaré, nº 1297, bairro de Nazaré, cEP: 66.035-145, 
no Município de Belém, Estado do Pará, através da Presidente da comissão 
Permanente de licitações, Srta. Jacelís cristine aguiar Borges, designada 
pela PorTaria nº 140/2021-rH/daf, de 30/11/2021, publicada no diário 
Oficial do Estado nº 34.784, de 03/12/2021, INFORMA A SUSPENSÃO da 
licitação Presencial nº 004/2022-codEc - Manutenção Predial da Sede 
da CODEC, para revisão e retificação do edital e seus anexos, conforme 
questionamentos levantados pelas empresas interessadas. após, novo 
edital será publicado, com nova data e horário de abertura.
a comissão Permanente de licitações prestará todos os esclarecimentos soli-
citados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda 
a sexta-feira, de 08:00 às 14:00 horas, na av. Nossa Senhora de Nazaré, nº 
1297, bairro de Nazaré, cEP: 66.035-145, Belém, Pará, ou pelo telefone: (91) 
3236.2884 (ramal 4714) ou, ainda, pelo e-mail cpl@codec.pa.gov.br.
Belém (Pa), 26 de setembro de 2022.
Jacelís cristine aguiar Borges
Presidente da cPl

Protocolo: 857716
CONTRATO: 004/2020-CAZBAR.
TERMO ADITIVO: 02.
daTa dE aSSiNaTUra do T.a.: 23/09/2022.
oBJETo: licença de uso de sistema contábil, com implantação de software 
que integre a gestão fiscal e contábil, incluindo serviço de assinatura men-
sal para atualização dos aplicativos, atendimento e suporte técnico.
JUSTificaTiVa: a) Prorrogar o prazo de execução do objeto por mais 12 
(doze) meses, a contar do dia 02.10.2022 à 01.10.2023, nos termos do 
artigo 71, caput, da lei nº 13.303/16; b) reajustar o contrato no percen-
tual de 10,054760% em face do cálculo de atualização do indicador iGP-M 
(fGV), passando do valor de r$ 14.099,13 (quatorze mil e noventa e nove 
reais e treze centavos), praticado em 2021, para r$ 15.516,76 (quinze mil 
quinhentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), em 2022.
coNTraTada: TroN iNforMáTica BElÉM lTda-EPP., empresa devida-
mente inscrita no cNPJ sob o nº 05.982.793/0001-05.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | caZBar.

Protocolo: 857705
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato coNtrato
1º terMo aditiVo do coNtrato Nº 034/2021.
Dispensa de Licitação nº 26/2021.
Processo n° 752/2021.
objeto: o presente contrato tem por objeto fornecer acesso à internet do 
10Mbps e 30Mbps (Megabit por segundo) através da rede de comunicação de 
Dados do estado do Pará, Link de Dados(fibra óptica) e hospedagem de hotsite.
data da assinatura: 21/09/2022.
Vigência: 21/09/2022 á 21/09/2023.
Valor Global: r$ 178.341,48 (cento e setenta e oito mil trezentos e qua-
renta e um reais e quarenta e oito centavos)
orçamento: fonte: 0260002877 - recursos Provenientes de Transferências 
de convênios.
funcional: 14 122 1508 8238.
Projeto atividade: Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
NaTUrEZa dE dESPESaS: 339140.57 – serviços de Tecnologia da inf. E 
comum. – Pessoa Jurídica.
contratado: TEcNoloGia da iNforMáTica E coMUNicaÇÃo do ESTado 
do Pará – ProdEPa.
Endereço:rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo do 
Estado, distrito de icoaraci, cEP 66820-000, cidade de Belém-Pa
ordenadora: rafaEla BaraTa cHaVES.

Protocolo: 857792



68  diário oficial Nº 35.130 Terça-feira, 27 DE SETEMBRO DE 2022

..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Errata da publicação do extrato do 2º termo aditivo ao contrato 
nº 25/2021 firmado entre JUCEPA e PRODEPA, publicado no dia 
26/09/2022, diário nº 35.128, pág. 85, protocolo nº 857041.
Onde se lê: “Valor mensal: r$ 29.064,69 (vinte e nove mil reais e sessen-
ta e quatro reais, vinte e nove centavos)”
Leia-se: “Valor mensal: r$ 29.064,69 (vinte e nove mil reais e sessenta e 
quatro reais, sessenta e nove centavos)”

Protocolo: 857567

t.
.

torNar seM eFeito
.

TORNAR SEM EFEITO PORTARIA Nº 314/2022 de 22/09/2022, pu-
blicada no DOE Nº 35.128 em 26/09/2022 – 
concessão de diárias aos servidores alEXaNdrE alBErTo fiGUEirEdo 
raYol, Gerente administrativo, matrícula nº 5964613/2 e fEliPE fraNco 
PiNGarilHo, coordenador regional, matrícula nº 5933002/2, para 
realizarem visitas técnicas as Unidades desconcentradas nas cidades 
de abaetetuba, Moju, cametá e Tailândia-Pa, com saída de Belém no 
dia 26/09/2022 e retorno no dia 30/09/2022, conforme processo n° 
2022/1217935. VilSoN JoÃo ScHUBEr – Presidente em exercício.

Protocolo: 857854

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 133/2022– tP Nº 24/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Infinity Engenharia Ltda. - CNPJ nº 17.630.678/0001-50
oBJETo: Urbanização da orla da cidade de Marapanim, no município de 
Marapanim, neste Estado
ViGÊNcia: 27/09/2022 a 27/07/2023
Valor: r$ 3.063.552,62
NoTa dE EMPENHo: Nº 2020NE02782
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15. 695. 1498. 7658 449051 0101
07101 15. 695. 1498. 7658 449051 0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 26/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
rua Portugal, casa 07a, conjunto Murtosa, bairro Marambaia, na cidade 
de Belém-Pa,
cEP 66.615-556
Telefone: (11) 98159-3003

Protocolo: 857978

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º TAC Nº 31/2019 – CP Nº 02/2019
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
lucena infraestrutura Eireli – cNPJ 03.992.929/0001-32
oBJETo: Execução dos Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
vias Urbanas na região de integração do rio capim - lote 6.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de prazo, de acordo com o art. 57, § 1º, ii e 
Vi da lei federal nº 8.666/93.
ViGÊNcia: 21/09/2022 a 21/12/2022
daTa da aSSiNaTUra: 21/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 857839
1º TAC Nº 70/2021 – TP Nº 13/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
JoSE filHo dE corrEa dE corrEa EirEli- cNPJ nº 16.766.282/0001-72
oBJETo: obra de Pavimentação em blokret da rua Jarbas Passarinho, no 

município de curralinho, neste Estado.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 
8.666/93 e replanilhamento, cfe. art. 65, §1º da lei 8.666/93.
Valor do reequilíbrio: r$ 232.825,28
Valor do acréscimo: r$ 434.812,03
dotação orçamentária: 07101 15.451.1415.7536 449051 0101/0301
data de assinatura: 20/09/202022
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 857636
4º TAC Nº 17/2021 – CP Nº 14/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
M. Pamplona construções Eirelli-EPP – cNPJ 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: 857986
5º TAC Nº 30/2020 – TP Nº 18/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e Serviços ltda - cNPJ nº 08.645.489/0001-60
objeto: Execução do Saldo remanescente da Pavimentação da rua 29 de 
dezembro, no município de Salvaterra, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, IV da Lei Federal nº 
8.666/93.
Vigência: 25/09/2022 a 24/03/2023
data da assinatura: 23/09/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 857953
.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

rescisÃo de coNtrato
Contrato nº: 109/2021
origem: TP nº 28/2021
data da rescisão: 26/09/2022
Justificativa: Rescisão Unilateral, cfe. art. 79, I da Lei Federal nº 8.666/93.
objeto: Execução do Sistema de abastecimento de água, no município de 
almeirim, neste Estado.
contratante: Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas - SEdoP
contratada: asa construções ltda
data de assinatura: 26/09/2022
ordenadora responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretária de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 857894
.

aPostiLaMeNto
.

2º terMo de aPostiLaMeNto
coNTraTo Nº: 61/2021 – Execução da obra de drenagem e Pavimentação 
asfáltica em cBUQ em favor dos municípios integrados do Pirtuc e Pirjus - 
Estado do Pará – lote 02 Tocantins.
Justificativa: Reajustar os valores do Instrumento original, cfe. art. 65, § 
8º da lei federal nº 8.666/93
Percentual do reajuste: 13,6998%
Período de execução: 08/01/2022 a 07/01/2023
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 449051 0101/0301
data de assinatura: 26/09/2022
contratada: armando cunha Engenharia ltda
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 857954
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

CONTRATO N° 52/2022.
objeto: Execução de serviços de recuperação, proteção mecânica e im-
permeabilização no reservatório Elevado da SSa do bairro da pratinha, no 
Município de Belém, no Estado do Pará.
Valor Global: r$86.858,00 (oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e 
oito reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 23.09.2022.
contratada: M & a coMErcio E SErVicoS lTda. cNPJ: 02.883.670/0001-29
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 857589
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2021.
objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência contratual, por mais 12 
(doze) meses, ambos iniciando em 24.09.2022, encerrando em 23.09.2023.
contratada: ENciBra S.a. ESTUdoS E ProJEToS dE ENGENHaria cNPJ: 
33.160.102/0001-23.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 857592
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 26/2022.
objeto: alteração da razão social da coNTraTada, passando de “coN-
SÓrcio alTEr Borari”, para “coNSÓrcio alTEr”.
data de assinatura: 23.09.2022.
contratada: consórcio alter Borari. cNPJ: 46.883.917/0001-82.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 857593
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

PORTARIA N.º 174/2022 - PRESI
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e;
  coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/968716, refe-
rente a substituição da titular da Gerência da célula Executiva de Projetos 
Sociais – cEPSo, EriKa corrEa forTUNaTo, matrícula nº 5909163/3, 
no período de 01.08.2022 a 15.08.2022, por motivo de férias regulamen-
tares;
  r E S o l V E:
1.dESiGNar a Senhora VEra lUcia NaSciMENTo dE SoUZa, Matrícula nº 
57191502/1, para responder pela cEPSo, no período acima citado.
2.faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 01.08.2022, 
revogando-se a PorTaria nº 119/2022 – PrESi.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 22 de setembro de 2022.
lUiS aNdrE HENdErSoN GUEdES dE oliVEira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 857942
.

coNtrato
.

coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ
Nº do CONTRATO: 22/2022
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.
Modalidade de licitação: rdc nº 03/2022
Valor do contrato original: r$ 2.649.134,00 (dois milhões, seiscentos e 
quarenta e nove mil, cento e trinta e quatro reais).
dotação orçamentária: 16.482.1489.8185 – fontes – 
6101/0260/0660/0101006530 – Plano interno: 082101cPraT - Natureza 
da despesa: 4490.51 – ação: 187273.
Vigência: 22.09.2022 a 22.05.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x Bereshit Engenharia 
e construções ltda.
data da assinatura: 22.09.2022
luis andré Henderson Guedes de oliveira
diretor Presidente, em exercício

Protocolo: 857847

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 045/2022-GAB/NGTM
o dirETor GEral do NÚclEo dE GErENciaMENTo dE TraNSPorTE ME-
TroPoliTaNo – NGTM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
§2º, art. 3º da lei Estadual 7.573 de 02 de dezembro de 2011 e conforme 
decreto, de 03/01/2019, publicado no doE nº. 33.773 de 04/01/2019
considerando que o Sistema de cotação Eletrônica foi instituído pelo de-
creto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 e alterado pelo decreto 
Nº 856, de 24 de junho de 2020, destinado à aquisição de bens e contra-
tação de serviços pelos órgãos da administração Pública Estadual, contro-
ladas direta ou indiretamente pelo Poder Executivo.

rESolVE:
NoMEar os servidores deste Núcleo, relacionados abaixo, para atuarem 
perfis do Sistema de Cotação Eletrônica:
como coordenadores, os seguintes servidores: JoÃo ESTaNiSlaU GoN-
ÇalVES loBaTo, iSY adElaidE ValE liMa e ScarlETT MElo da coSTa.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 26 de setembro de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JUNior
dirETor GEral

Protocolo: 857686

.

.

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

.

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 838 DE 26 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.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora odETE VaNZElEr SaBá, identidade funcional nº 
5434599/7, ocupante do cargo de assessor Técnico, lotada na diretoria 
de administração e finanças – daf, 15 (quinze) dias de gozo de férias 
regulamentares no período de 26/09/2022 a 10/10/2022, referente 
ao exercício 2021/2022, suspensa através da PorTaria nº 830, de 
05/09/2022, publicada no doE nº 35.106, de 06/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 857760

.

.

desiGNar serVidor
.

 PORTARIA Nº 940 26 DE SETEMBRO DE 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1207015;
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº57213982/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 
desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, 
para responder pelo cargo de Gerente, GEP-daS-011.3, no período de 
15/09/2022 a 14/10/2022, com todas as vantagens inerentes ao cargo, 
durante o impedimento do servidor titular alEXaNdrE TEiXEira NEGrÃo, 
identidade funcional nº 54188797/2, lotado na diretoria de ciência e 
Tecnologia – dcT, que se encontra em gozo de licença prêmio, no período 
acima citado, conforme PorTaria nº 916 de 16/09/2022, publicada no 
doE nº 35.119 do dia 19/09/2022.
ii – Esta PorTaria possui efeitos retroativos ao dia 15/09/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 26 de setembro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 857794

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 941 DE 26 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/ 1235006;
r E S o l V E:
i - autorizar a colaboradora eventual, aNa cEcÍlia PErEira da coSTa, 
cPf nº 843.969.892-53, a viajar ao município de Marabá–Pa, no período 
de 28/09 à 29/09/2022, respectivamente, para participar da reunião com 
os coordenadores de curso da UNifESSPa para alinhamento da implanta-
ção de novos cursos pelo Programa forMa Pará.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e meia) 
diária à colaboradora eventual acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 26 de setembro de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 857806
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..

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria de estado de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia e 
edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), 
No Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o resULta-
do da cLassiFicaÇÃo das ProPostas Para QUaLiFicaÇÃo do 
editaL N° 003/2022 – iNoVaterPaZ.

cLassiFicaÇÃo coordeNaÇÃo ProJeto sitUaÇÃo

1 JoNES NoGUEira 
BarroS

oBSErVaTÓrio dE JUVEN-
TUdES  

2 clara alicE SilVa dE 
SoUSa

USo do rESÍdUo do caroÇo 
do aÇaÍ coMo MaTÉria PriMa 
Na coNfEcÇÃo dE PaiNÉiS E 

TElHaS SUSTENTáVEiS.

 

3 SYlMara VallES da 
SilVa

MarcENaria criaTiVa Para 
MUlHErES  

4 adriaNa BraGa dE 
oliVEira

drYKa laNcHES HaMBÚrGUEr 
arTESaNal E laNcHoNETE  

5 lEila TriNdadE da 
coNcEiÇÃo

iGaraPÉ da PaZ - ViVENciaN-
do EXPEriÊNciaS dE TUriSMo 
SUSTENTáVEl EM coMUNidadE

 

6 aNa cláUdia coN-
cEiÇÃo

rEUSo: coNSUMo rESPoNSá-
VEl E iNoVador dE PEÇaS do 

VESTUário
 

7 alaN carloS da SilVa 
MarTiNS iNoVa TEcH Pará  

8 arliNdo BaNGUi 2030  

9 ricardo EliaS GoMES 
dE fraNÇa

PriMEiroS PaSSoS EM 
ElETricidadE PrEdial E 

rESidENcial
 

10 riTa dE caSSia alVES 
JacoB ÓTica JacoB  

11 roBErT oNYl SilVa 
fErrEira MaKEGáS  

12 Eraldo carloS TaVa-
rES cUNHa

Eco ENTUlHo/ENTUlHo 
aMiGo  

13 iZaBElY KariNE loHN 
SaNToS caSiNHa dE PaPEl  

14 fEliPE dE liMa MES-
coUTo

aNáliSE E dESENVolViMENTo 
dE UM aPlicaTiVo E-coMMEr-
cE Para coMErcialiZaÇÃo dE 
ProdUToS da cadEia do aÇaÍ

 

15 lUciclEia BaTiSTa 
SiQUEira HorTÊNcia SaBoaria  

16 PEdro iSraEl MoTa 
PiNTo adUBafirME  

17 rodolPHo laEl Maia 
alfaia

GUaJarada - idENTidadE 
cUlTUral E VESTUário  

18 adriaNo raiol doS 
SaNToS M.H calcadoS  

19 TaciaNa YaSMiN SaN-
ToS SilVa GUiMarÃES MÃoS QUE cUidaM  

20 raiMUNdo MarTiNS 
da SilVa

SarrafoS: forMaÇÃo dE 
MarcENEiroS EM TErriTÓrioS 

da PaZ
 

21 aliNE dE caSSia Mar-
TiNS dE oliVEira

o iNSTiTUTo do dESENVol-
ViMENTo da EcoMariTUBa 
da aMaZÔNia SUSTENTáVEl 

- idEcoMar

 

22 fáBio SoUZa dE 
araÚJo

KiT aPrENdiZaGEM MaKEr: 
VaMoS colocar a MÃo Na 

MaSSa?
 

23 EVaNdro fariaS 
da lUZ

iNSTiTUTo rEUTiliZa da 
MariTUBa SUSTENTaVEl  

24 carloS aUGUSTo 
GoUVÊa fErrEira

iGaraPÉ coNSUlToria E 
iNforMaÇÃo  

25 clEfEa corrEa 
PacHEco

EcoSSiSTEMa diGiTal do 
liXo Na TErra firME: lEVaN-
TaMENTo E MaPEaMENTo coM 
USo dE rPa droNE - aEroNa-
VE rEMoTaMENTE PiloTada.

 

26 ailSoN do ESPiriTo 
SaNTo SilVa

alfaBETiZaÇÃo diGiTal dE 
idoSoS Desclassificada*

27 MiKaEl alfaBETiZaÇÃo diGiTal dE 
idoSoS MariTUBa Desclassificada*

28 WilliaM criSTiaNo 
fiGUEirEdo

coNSTrUÇÃo dE UMa 
ESTaÇÃo METErEolÓGica Para 
coNTrolE dE dadoS aMBiEN-
TaiS USaNdo UM MicrocoN-

Trolador ardUiNo.

 

29 carloS alBErTo 
MENdES NETo ENErGia Para TodoS  

30 VicTor lUcaS GoMES 
da SilVa

MiNTiNG iNoVaÇÃo E 
rENoVaÇÃo  

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 26 de setembro de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 857807
PORTARIA Nº 939 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/1226308;
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir a servidora HElEN THEYla coSTa da cUNHa, matrícula 
nº54192460/4, na PorTaria nº 116 de 08 de março de 2022, publicada 
no doE nº 34.886 de 753, pela servidora EldrYa carliNda MESQUiTa 
caSTilHo, matrícula 5908053/3, para compor a comissão de fiscalização 
e Monitoramento do Contrato de Gestão nº 001/2021, firmado entre 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica - SEcTET e a fUNdaÇÃo GUaMá, cNPJ nº 11.024.200/0001-
09, assinado e publicado no dia 24 de setembro de 2021, publicada no doE 
nº 34.709, visando a realização de serviços do StartUP Pará, compreendendo 
o desenvolvimento das atividades especificadas no Plano de Trabalho, com 
objetivo de apoiar a execução de editais e ações públicas voltadas ao apoio à 
ideação, criação e aceleração de empreendimentos de base tecnológica, a fim 
de fortalecer o ecossistema de inovação do Estado do Pará.
ii – caberá a servidora designada neste ato à obrigação de anotar em registro 
próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes com a execução 
do contrato, devendo tomar providências porventura existentes para execução 
do contrato e para regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
Profissional e Tecnológica, em 26 de setembro de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 857793
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

coNtrato
.

acordo de cooperação cNPq/FaPesPa
Processo SEI n.º 01300.008833/2022-11.
Programa de apoio à fixação de Jovens doutores no Brasil.
Primeiro Partícipe: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico – cNPq.
Segundo Partícipe: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas 
– faPESPa.
objeto: Estabelecer parceria entre o PriMEiro ParTÍciPE e o SEGUNdo 
ParTÍciPE, com vistas à concessão de recursos a projetos de pesquisa 
que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico 
e tecnológico e a inovação do País, por meio da concessão de bolsas e au-
xílios para jovens doutores em todas as áreas do conhecimento no âmbito 
do ProGraMa dE aPoio À fiXaÇÃo dE JoVENS doUTorES No BraSil.
Objetivos específicos: a) criar condições favoráveis para que jovens doutores possam 
prosseguir com suas atividades de pesquisa junto a grupos e redes de reconhecida 
excelência no País; b) contribuir para a retenção de jovens doutores em instituições 
Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e empresas, em áreas consideradas 
de vanguarda científico-tecnológica e/ou em temas estratégicos para as regiões e 
para o País; e c) estimular a realização de ações comuns e complementares entre o 
cNPq e as fundações de amparo à Pesquisa (faPs), impulsionando a utilização de 
recursos de forma descentralizada e flexível para o fortalecimento e a expansão dos 
grupos de pesquisa das várias Unidades federativas (Ufs) do País.
Valor Total: r$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil 
reais), sendo r$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a serem concedidos pelo 
PriMEiro ParTÍciPE na forma de bolsas PdJ e Pdi e r$ 1.250.000,00 (um 
milhão e duzentos e cinquenta mil reais) a serem concedido pelo SEGUNdo 
ParTÍciPE como contrapartida, na forma de auxílio à pesquisa (custeio).
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura.
data de assinatura: 23/09/2022.
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente da faPESPa.

Protocolo: 857665
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

PORTARIA N°227/2022 – GABINETE, de 26 de Setembro de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS 
- faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na seção ii, do art. 7º, 
da lei complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
forMaliZar a SUSPENSÃo, por necessidade de serviço, o gozo de férias 
da servidora MicHEllE TaVarES MalcHEr, id. funcional nº. 5924182/1, 
a contar de 15/07/2022, concedido por meio da PorTaria nº. 142/2022 
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- GaBiNETE, publicada no doE Nº. 34.992, de 02/06/2022, para um novo 
período de gozo a contar de 03/10/2022
a 21/10/2022.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 26 de Setembro de 2022.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 857744
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 568, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de Su-
porte - rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-8, 
26/09/2022 a 30/09/2022, à BelémPa/Bragança/Belém-Pa, para ativa-
ção de treze Escolas mais um MPE na rede metro, em Bragança. ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 569, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico 
de Telecomunicação, matrícula 73318, 26/09/2022 a 30/09/2022, à Be-
lém-Pa/Bragança/Belém-Pa, para ativação de treze Escolas mais um MPE 
na rede metro, em Bragança. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 570, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista 
de Suporte, matrícula 73408, 26/09/2022 a 30/09/2022, à Belém-Pa/Bragan-
ça/Belém-Pa, para ativação de treze Escolas mais um MPE na rede metro, em 
Bragança. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 571, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 23/09/2022 a 23/09/2022, à Be-
lém-Pa/castanhal/Belém-Pa, para readequação de infraestrutura interna 
da estação.de castanhal-PM. (Sem Pernoitar). ordenador: MarcoS aN-
ToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 572, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /
divisão de infovias digitais, matrícula 73394, 23/09/2022 a 23/09/2022, 
à Belém-Pa/castanhal/Belém-Pa, para readequação de infraestrutura in-
terna da estação.de castanhal-PM. (Sem Pernoitar. ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 573, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) diNa ElarraT araUJo, assessora i, matrícu-
la 5945605, 29/09/2022 a 01/10/2022, à Belém-Pa/curralinho-Pa/Belém-
Pa, para rEaliZar ViSToria NaS oBraS dE rEcUPEraÇÃo da E.E.E.f.M. 
MaNoEl da VEra crUZ E da coNSTrUÇÃo da caSa EM cUrraliNHo / 
Pará. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 574, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Tele-
com, matrícula 73404, 26/09/2022 a 26/09/2022, à Belém-Pa/Moju/Belém-
Pa, para cliente sem internet - MPE, de Moju Tdesk: 2022024413, região 
Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente 
da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 575, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analis-
ta de rede e dados, matrícula 73424, 26/09/2022 a 26/09/2022, à Be-
lém-Pa/Moju/Belém-Pa, para cliente sem internet - MPE, de Moju Tdesk: 
2022024413, região Tocantins. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comu-
nicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 576, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) faBio fErrEira riBEiro, analista de dados, 
matrícula 73.401, 20/09/2022 a 21/09/2022, à Belém-Pa/Moju/Belém-
Pa, para complemento Manutenção emergencial, para instalação de grupo 
gerador na estação de telecomunicações. ordenador: MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 577, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Maria HElENa da SilVa, assistente admi-
nistrativo, matrícula 71.872, 29/09/2022 a 01/10/2022, à Belém-Pa/cur-
ralinho-Pa/Belém-Pa, para realizar vistoria nas obras de recuperação da 
E.E.E.f.M Manoel da Vera cruz e da construção da casa em curralinho-
Pa. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
PORTARIA Nº 578, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) aliNE SaNToS dE oliVEira, assessora iii, 
matrícula 55588536, 29/09/2022 a 01/10/2022, à Belém-Pa/curralinho-
Pa/Belém-Pa, para rEaliZar ViSToria NaS oBraS dE rEcUPEraÇÃo 
da E.E.E.f.M. MaNoEl da VEra crUZ E da coNSTrUÇÃo da caSa EM 
cUrraliNHo / Pará. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coS-
Ta - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará.

Protocolo: 857718

..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 398/2022-SEEL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de junho de 
2006, publicadas no doE nº  30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor (a) adolfo doS SaNToS MEirElES, matrícula nº 
2015170/1, para atuar na função de gestor da parceria a ser celebrada com a 
para atuar na fiscal do Fomento Nº 72/2021 a ser celebrado com a INSTITU-
To dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico E Social da aMaZÔNia, cNPJ Nº: 
08.980.670/0001-23, o qual possui como objeto a transferência voluntária de re-
curso para a execução do “ProJETo MaraBá iNTErNacioNal oPEN JiU JiTSU”.
Belém, 26 de setembro de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 858005
.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 72/2022
EXERCÍCIO: 2022
PROCESSO N°: 2022/1016355
daTa dE raTificaÇÃo: 28/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 72/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do “ProJETo MaraBá iNTErNacioNal oPEN JiU JiTSU”
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT e arT. 
31, ii e demais legislações aplicáveis.
Valor coNcEdENTE (SEEl): r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Valor da coNTraParTida: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Valor ToTal: r$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público Nº 
72/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 vi-
sando firmar parceria com a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E Social da aMaZÔNia, cNPJ Nº: 08.980.670/0001-23.

Protocolo: 857999
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO: 72/2022
EXERCÍCIO: 2022
PROCESSO N°: 2022/1016355
daTa dE raTificaÇÃo: 26/09/2022
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 72/2022 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo “ProJETo MaraBá iNTErNacioNal oPEN JiU JiTSU” em 
Belém do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 29, caPUT E ar-
TiGo 31 e demais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 28/09/2022 a 23/01/2023
oSc: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico E Social da aMa-
ZÔNia, cNPJ Nº: 08.980.670/0001-23.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária:
funcional Programática: 08101.27.813.1499.8796c
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041
Pi: 20dEMP0510
Valor: r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Valor coNcEdENTE (SEEl): r$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Valor coNVENENTE: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Valor ToTal: r$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).
daTa da aSSiNaTUra: 26/09/2022
ordENador rESPoNSáVEl: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 857995
.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terceiro terMo de aPostiLaMeNto ao terMo de PerMissÃo 
DE USO N° 027/2016
com base na lei federal nº 8.666/1993, que rege o Processo de licitação 
e os contratos administrativos, aplicável ao caso por analogia jurídica, nos 
termos do artigo 116, dispõe em seu artigo 58, § 2º que “Na hipótese do 
inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deve-
rão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual” e conside-
rando os autos do processo 2021/909359, a SEcrETaria dE ESTado dE 
TUriSMo – SETUr, rESolVE reajustar no percentual de 9,3% o valor do 
Termo de Permissão de Uso, passando a viger com novo valor, contado da 
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presente assinatura, registrando-se a presente aPoSTila para os devidos 
fins de direito. 

terMo PerMissioNÁrio VaLor aNUaL VaLor MeNsaL 
027/2016 Marcia cristina Nascimento oliveira 740,37 r$ 61,70

data da assinatura: 26 de setembro de 2022.
iVoNE MiTSUKo YoSHiMarU cUNHa
Secretária de Estado de Turismo, em exercício

Protocolo: 858000
QUarto terMo de aPostiLaMeNto aos terMos de PerMissÃo de Uso
com base na lei federal nº 8.666/1993, que rege o Processo de licitação 
e os contratos administrativos, aplicável ao caso por analogia jurídica, nos 
termos do artigo 116, dispõe em seu artigo 58, § 2º que “Na hipótese do 
inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deve-
rão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual” e conside-
rando os autos do processo 2016/105288, a SEcrETaria dE ESTado dE 
TUriSMo – SETUr, rESolVE reajustar no percentual de 9,3% os valores 
dos Termos de Permissão de Uso, passando a viger com novo valor, conta-
dos da presente assinatura, registrando-se a presente aPoSTila para os 
devidos fins de direito. 

terMo PerMissioNÁrio VaLor aNUaL VaLor MeNsaL 

003/2016 SUElEN carla laMEira aMaral r$ 2.406,15 r$ 200,51

004/2016 JarilSoN di fraNKliM TUPiNaMBa dE alMEida r$ 3.701,77 r$ 308,48

005/2016 Jair arTEMiS TUPiNaMBa dE alMEida r$ 5.398,43 r$ 449,87

006/2016 SYlVaNa dE NaZarÉ NaSciMENTo SaNTa BrÍGida r$ 1.850,89 r$ 154,24

008/2016 alESSaNdra SaNTa BrÍGida da coSTa r$ 1.850,89 r$ 154,24

010/2016 aNdErSoN corrEa SaNcHES r$ 1.665,81 r$ 138,82

011/2016 EdiValdo PiMENTEl da SilVa r$ 1.850,89 r$ 154,24

012/2016 HElENa Maria GoNÇalVES r$ 1.791,86 r$ 149,32

013/2016 EdiNaMar EUSÉBio PiMENTEl r$ 1.850,89 r$ 154,24

014/2016 HElENa Maria GoNÇalVES r$ 1.850,89 r$ 154,24

015/2016 lUciaNo MaNciNi r$ 1.850,89 r$ 154,24

016/2016 JarilSoN di fraNKliM T. dE alMEida r$ 1.684,31 r$ 140,36

023/2016 PaUlo NaSciMENTo XaViEr r$ 2.888,82 r$ 240,74

028/2016 Márcia criSTiNa NaSciMENTo oliVEira r$ 2.311,02 r$ 192,85

data da assinatura:  26 de setembro de 2022.
iVoNE MiTSUKo YoSHiMarU cUNHa
Secretária de Estado de Turismo, em exercício

Protocolo: 858018
..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

Portaria
.

Portaria Nº 600/2022/GGP/GaB/dPG, 
de 22 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 2022/1197966; rESolVE:
art. 1º designar a defensora Pública Maria do carMo SoUZa Maia para 
exercer suas funções no Núcleo de defesa dos direitos Humanos e ações 
Estratégicas – NddH, a contar de 05 de setembro de 2022.
art. 2º designar a defensora Pública Maria do carMo SoUZa Maia para 
coordenar o Núcleo de defesa dos direitos Humanos e ações Estratégicas 
– NddH, a contar de 26 de setembro de 2022.
art. 3º revoga-se a PorTaria Nº. 110/2021/GGP/dPG, de 08 de fevereiro de 2021.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
* Republicada por incorreções no D.O.E. Nº 35.128, de 26.09.2022.

Protocolo: 857974

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 602/2022-GGP/dPG, de 23 de seteMBro de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do atestado Médico, protoco-
lizado no PaE nº 2022/1223302 - dEfPUB - dE 21.09.2022. rESolVE: 
conceder a JESSYca PaTrYcia da cUNHa carValHo, Servidora Pública, 
id funcional nº 5959017/1, licença para Tratamento de Saúde, conforme 
o art. 59, da lei nº 8.213/1991 e arts, 71 e 78 do regulamento da Previ-
dência Social, aprovado pelo decreto nº 3.048/199, período de 22.09.2022 
a 06.10.2022. MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora 
Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 857717

.

errata
.

ERRATA DO ATO Nº 65, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022, publicada no 
D.O.E. Nº 35.128, de 26.09.2022, Protocolo 857521;
ONDE SE LÊ: “iV – Nomear rENaN fraNca cHErMoNT rodriGUES, 
defensor Público de classe intermediária, id. funcional nº 5931566, 
para exercer o cargo em comissão de aSSESSor NÍVEl ii, código GEP-
daS-011.4, junto ao Gabinete da defensoria Pública-Geral e ao Núcleo de 
defesa dos direitos Humanos e ações Estratégicas – NddH, a contar 26 de 
setembro de 2022”;
LEIA-SE: “iV – Nomear rENaN fraNca cHErMoNT rodriGUES, defensor 
Público de classe intermediária, id. funcional nº 5931566, para exercer o 
cargo em comissão de aSSESSor NÍVEl ii, código GEP-daS-011.4, junto 
ao Gabinete da defensoria Pública-Geral, a contar 26 de setembro de 2022”.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 857970
.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
Número: 026/2022-DPE/PA
Processo nº: 2022/418932-dPE/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é aQUiSiÇÃo dE SolUÇÃo coM 
HardWarE E SofTWarE, coM iMPlaNTaÇÃo, GESTÃo dE PESSoal, 
aTUaliZaÇÕES E MaNUTENÇÃo, para atendimento às demandas da pela 
defensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências 
constantes no Edital e seus anexos. Entrega do Edital: www.gov.br/com-
pras ou www.compraspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública do 
Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, 
campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, mediante a gravação em 
mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou por meio de solicita-
ção via e-mail: licitacao@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 27/09/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 13/10/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: Eduardo Tathuhiro Nakata. ordena-
dor: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral 
do Estado do Pará.

Protocolo: 857868
.

diÁria
.

PORTARIA 1807/2022- DA,23/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria iSaBEl araUJo dE 
araUJo, matrícula 3083268, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica, 
TErEZa criSTiNa oliVEira rodriGUES, matrícula 5962463, cargo aS-
SiSTENTE Social, HidElfraN oliVEira alVES, matrícula 57201688, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar PESQUiSa dE lEVaNTaMENTo dE 
NEcESSidadES dE TrEiNaMENTo- lNT. fundamento legal lei nº 5810/94 
e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a BENEVidES, 
período 21/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 857908
PORTARIA 1808/2022- DA,23/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores Maria iSaBEl araUJo 
dE araUJo, matrícula 3083268, cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚ-
Blica, NaZarÉ do Socorro loUro NoGUEira, matrícula 59624621, 
cargo PSicÓloGa, TErEZa criSTiNa oliVEira rodriGUES, matrícula 
5962463, cargo aSSiSTENTE Social, HidElfraN oliVEira alVES, ma-
trícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar PESQUiSa dE 
lEVaNTaMENTo dE NEcESSidadES dE TrEiNaMENTo- lNT. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução 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: 857919
PORTARIA 1809/2022- DA,23/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 
diária(s) ao Servidor daNilo HENriQUE MarTiNS, matrícula 57176622, 
cargo coordENador NÚclEo dE iNforMáTica, objetivo dar coNTi-
NUidadE ao ProcESSo dE iMPlaNTaÇÃo do SiSTEMa Solar coM a 
ParaMETriZaÇÃo, ValidaÇÃo, rEaliZaÇÃo dE TESTES E TrEiNaMEN-
To. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElÉM a aNaNiNdEUa, período 19/09/2022, 20/09/2022, 
21/09/2022, 22/09/2022, 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 857929
PORTARIA Nº 1796/2022 - DA BELÉM, 20/09/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/888761 de 13/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.
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NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

Maria liMa doS SaNToS SENa aNaliSTa dE dEfENSoria 
PÚBlica 140.555.972-15 NUdEP/BElÉM 57201133/1

aTENdiMENTo 
PrESENcial da 

EQUiPE MUlTidiS-
ciPliNar, Na cEN-
Tral dE TriaGEM 
METroPoliTaNa

ii– cTM ii

03.091.1492.8729

MaXiMiaNo SoUTo aMado 
NETo

MoToriSTa dE dEfEN-
Soria 590.487.852-15 TraNSPorTE/BElÉM 55585587 coNdUZir SEr-

Vidora

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM aNaNiNdEUa  01/07/2022 1,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 857732
PORTARIA Nº 1803/2022 - DA BELÉM, 23/09/2022.
a Subdefensora Pública-Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da PorTaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/1158272 de 09/09/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

MarcElo doS SaNdoS GaMBÔa TÉc. dE Ti dE dEfENSoria 702.778.932-91 NÚclEo dE TEcNoloGia da
iNforMaÇÃo 57211830 iNSTalaÇÃo dE EQUiPaMEN-

ToS Na rEGioNal 03.122.1447.8458

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM SaNTarÉM  01/09/2022 1

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 857733
PORTARIA 1812/2022- DA,26/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor lUiS carloS dE alMEida rodriGUES, matrícula 57211823, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
SorES E SErVidora ao cENTro dE rEcUPEraÇÃo PENiTENciário do Pará - crPPV. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 19/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 857943
PORTARIA 1811/2022- DA,26/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos defensores UrSUla diNi MaScarENHaS, matrícula 57231661-1, aUGUSTo SEiKi KoZU, matrícula 55588702/1, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico PrESENcial aoS cUSTodiadoS No cENTro dE rEcUPEraÇÃo PiNiTENciário do Pará - crPPV. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 19/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 857941
PORTARIA 1810/2022- DA,23/09/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor faBio raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, 
objetivo coNTiNUidadE doS TraBalHoS dE ParaMETriZaÇÃo, iMPlaNTaÇÃo, SUPorTE E TrEiNaMENTo Para USo do SiSTEMa Solar. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MariTUBa, aNaNiNdEUa, período 19/09/2022, 20/09/2022, 
21/09/2022, 22/09/2022, 23/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 857939
.
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oUtras MatÉrias
.

1 terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃO TÉCNICA N°07/2020 
– dPe/to.
Processo Eletrônico - SEi n. 20.0.000001287-5 – dPE/To
ProcESSo Nº 2020/774.903 dPE
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf N° 
34.639.526/0001-38) E dEfENSoria PÚBlica do ESTado do TocaN-
TiNS (cNPJ/Mf N° 07.248.660/0001-35).
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de 
vigência do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a DPE-TO e DPE-PA, 
com a finalidade de compartilhamento de conhecimentos e à transferência 
de tecnologias, mediante a disponibilização de sistemas informatizados de-
senvolvidos pelas ParTES, bem como dos conhecimentos utilizados na sua 
construção e desenvolvimento, capacitação de técnicos, intercâmbio de infor-
mações, estudos e pesquisas de assuntos de interesse comum.
VIGÊNCIA: O Termo de Cooperação em epígrafe fica prorrogado pelo prazo 
de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do dia 01 de outubro de 2022 até 30 
de setembro de 2024. Valor: Não haverá transferência de recursos entre 
os convenentes.
foro: Justiça Estadual, comarca de Palmas – To.
daTa da aSSiNaTUra: 22.09.2022.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – 
defensor Público Geral do Estado do Pará
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: defensoria Pública do Estado do Pará 
(Trav. Padre Prudêncio n° 154, comércio, Belém/Pa, cEP: 66019-080) e 
defensoria Pública do Estado de Tocantins (Quadra 502 Sul, avenida Te-
otônio Segurado, S/N, Plano diretor Sul, cEP. 77.020.002, Palmas/To).

Protocolo: 857719
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
Nº do Termo: 044/2022 – TRE-PA
Partes: defensoria Pública do Estado do Pará (cNPJ Nº 34.639.526/0001-
38) e TriBUNal rEGioNal ElEiToral (cNPJ Nº 05.703.755/0001-76), 
SEcrETaria dE ESTado dE aSSUNToS PENiTENciárioS - SEaP (cNPJ/
Mf N° 05.929.042/0001-25), fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdU-
caTiVo do Pará – faSEPa (cNPJ/Mf Nº 84.154.186/0001-23), MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTrado do Pará (cNPJ/Mf Nº 05.054.960/0001-
58) e ordem dos advogados do Brasil seção Pará – oaB/Pa (cNPJ/Mf Nº 
05.070.008/0001-48).
objeto: constitui objeto do presente Termo de cooperação Técnica esta-
belecer as condições indispensáveis de segurança e cidadania para insta-
lação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos prisionais e em 
unidades socioeducativas de internação e semiliberdade tratadas pelo Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, a fim de que os(as) presos(as) provi-
sórios(as) e os(as) adolescentes socioeducandos(as) internados(as) e em 
semiliberdade tenham assegurado o direito de voto nas Eleições 2022.
Vigência: a vigência do presente instrumento terá início a partir da data de 
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União, e término na data de conclusão dos trabalhos relacionados ao 
Pleito Eleitoral 2022.
Valor: o presente termo não prevê transferência de recursos entre as partes.
foro: comarca de Belém, Estado do Pará.
data de assinatura: 20/09/2022.
ordenador responsável: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – de-
fensor Público Geral do Estado do Pará.
Endereço das Partes: defensoria Pública do Estado do Pará (Trav. Padre 
Prudêncio nº 154, campina, Belém/Pa, cEP: 66.019-080) e TriBUNal rE-
GioNal ElEiToral (rua João diogo, 288. campina, cEP: 66.015-902), 
SEcrETaria dE ESTado dE aSSUNToS PENiTENciárioS - SEaP (rua dos 
Tamoios, nº. 1592, Bairro: Batista campos, cEP: 66.033-172, Belém/Pa), 
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará – faSEPa (rua 
dioGo Moia, Nº 1101, Bairro UMariZal cEP: 66.055-170, Belém/Pa), 
MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará (rua João diogo, 100, cida-
de Velha, cEP: 66.015-165, Belém/Pa) e ordem dos advogados do Brasil 
seção Pará – oaB/Pa (Praça Barão do rio Branco, n° 93, Bairro campina, 
cEP. 66015-060, Belém/Pa).

Protocolo: 857722
..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 39.237, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
r E S o l V E:
NoMEar aNa Socorro QUiNTairoS aMaZoNaS, para exercer o cargo 
em comissão de assessor de conselheiro NS-01, a partir de 23-09-2022.

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857568
PORTARIA Nº 39.234, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo o Parecer nº 069/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho, anexo ao expediente eletrônico nº 015929/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrí-
cula

Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL Ho-

riZoNtaL Por aNtiGUidade

a contar 
de:

Cargo atual cl Nv
Cargo Enqua-
dramento

cl Nv

0101076
faBio aNdErSoN 

coSTa

auditor de con-
trole Externo-ciên-

cias contábeis
TcE-cT-603

B 01

auditor de con-
trole Externo-ciên-

cias contábeis
TcE-cT-603

B 02 10/09/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857762

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

PORTARIA Nº 39.250, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, e,
coNSidEraNdo o art. 2º, da lei nº 9.709/2022;
coNSidEraNdo a solicitação do interessado através de expediente proto-
colizado sob o nº 016707/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira, matrícula nº 
0100828, 60 (trinta) dias de licença-prêmio, referentes ao triênio de 21-
09-2017/2020, nos termos do artigo 2º, da lei nº 9.709/2022, no período 
de 26-09 a 24-11-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857853

.

.

desiGNar serVidor
.

PORTARIA Nº 39.211, DE 19 DE SETEMBO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 063/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 016280/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora lEda Mara SoUZa dE oliVEira MoNTEiro, Sub-
secretária de Tecnologia de informação – NS 02, matrícula nº 0101479, 
para exercer em substituição o cargo comissionado de Secretário de Tec-
nologia de informação - NS-03, durante o impedimento do titular carloS 
cÉSar SilVa GoMES, no período de 19 a 27-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857842
PORTARIA Nº 39.212, DE 19 DE SETEMBO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 063/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 016280/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor GEorGE GilSoN oliVEira doS rEiS, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101056, para exercer em substituição o 
cargo comissionado de Subsecretário de Tecnologia de informação - NS-
02, durante o impedimento da titular lEda Mara SoUZa dE oliVEira 
MoNTEiro, no período de 19 a 27-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857843
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 39.249, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 99/2022 da acri, protocolizado sob o 
Expediente nº 016619/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor PaUlo SÉrGio fErrEi-
ra dE SoUZa, auxiliar T.c.E. administrativo, matrícula nº 0100219, para 
ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2022.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000-
operacionalização das ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias, após o término do perí-
odo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 26 
de setembro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857933

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 39.169, DE 23 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando da 2ª controladoria de contas de Gestão - 
SEcEX, protocolizado sob o Expediente nº 015261/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar os servidores rodriGo alMEida SoarES, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101078 e JoNaS GoMES dE SoUSa, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101703 para participarem do “ii Encontro 
Técnico Nacional de controle Externo da receita do TcE/rJ” no rio de Ja-
neiro/rJ, 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: 857788
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 22-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente
*republicada por ter saído com incorreção no0 d.o.E nº 35.124, de 
22/09/2022.

Protocolo: 857765

.

.

FÉrias
.

PORTARIA Nº 39.248, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado do 
Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011;
coNSidEraNdo o Memorando nº 47/2022- GclcT, de 25 de julho de 2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do Exmo. Sr. conselhei-
ro lUiS da cUNHa TEiXEira, matrícula nº 0100828, referentes ao 1º e 2º 
período do exercício de 2020, que estavam agendadas de 26 de julho a 23 
de setembro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857818

PORTARIA Nº 39.243, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado do 
Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011;
coNSidEraNdo o Memorando nº83-a/2022- GcrEccl, de 25 de julho 
de 2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Exma. Sra. conse-
lheira roSa EGidia criSPiNo calHEiroS loPES, matrícula nº 0101359, 
referentes ao 1º e 2º período do exercício de 2022, que estavam agenda-
das de 26 de julho a 23 de setembro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857815

t.
.

torNar seM eFeito
.

PORTARIA Nº 39.246, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o art.22, § 3º, da lei 5.810/94,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada protocolizado através do Ex-
pediente o nº 016870/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.203, de 19-09-2022, publicada no 
doE de 20-09-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso 
público, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do 
Estado do Pará, Erica da coSTa liNS SaNToS, para exercer em caráter 
efetivo o cargo de auditor de controle Externo - fiscalização - TcE-cT-603 
- direito, do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
a partir de 20-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857844
PORTARIA Nº 39.247, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o art.22, § 3º, da lei 5.810/94,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada protocolizado através do Ex-
pediente o nº 016877/2022;
r E S o l V E:
TorNar sem efeito a PorTaria nº 39.202, de 19-09-2022, publicada no 
doE de 20-09-2022, que nomeou em virtude de aprovação em concurso 
público, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 34 da constituição do 
Estado do Pará, TaTHiaNa MarcoS KallaS, para exercer em caráter 
efetivo o cargo de auditor de controle Externo - fiscalização - TcE-cT-603 
- direito, do Quadro de Pessoal do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
a partir de 20-09-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 857846

.

.

oUtras MatÉrias
.

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem da Excelentíssima conselheira relatora, roSa EGÍdia criSPi-
No calHEiroS loPES, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regi-
mento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor 
JoÃo daMacENo filGUEiraS, (cPf: XXX.604.322-XX), Prefeito à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo n° TC/506655/2015, que 
trata da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr, 
referente ao convênio SUSiPE Nº. 021/2009, o qual poderá ser consultado 
mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no ende-
reço eletrônico: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
 de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, lUiS da cUNHa TEi-
XEira, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor EdNo alVES 
da SilVa, (cPf: XXX.301.442-XX), Prefeito à época, para que, no prazo 
de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justifi-
cativas nos autos do Processo Tc/513490/2020, que trata da Prestação de 
contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa lUZia do Pará, referente 
ao convênio SEdoP Nº 028/2016, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
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coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
  de ordem da Excelentíssima conselheira relatora, roSa EGÍdia criSPiNo 
calHEiroS loPES, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor lUÍS 
fláVio BarBoSa MarrEiro, (cPf: XXX.062.338-XX), Prefeito à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente ra-
zões de justificativas nos autos do Processo n° TC/506655/2015, que trata 
da Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE alENQUEr, referente 
ao convênio SUSiPE Nº. 021/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrôni-
co: https://tcepa.tc.br/apresentacao-e-tce-portal.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
o Tribunal Pleno do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão ordi-
nária de 02 de agosto de 2022, tomou a seguinte decisão:
ACÓRDÃO Nº. 63.478
(Processo TC/504772/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdaP nº. 286/2008.
responsável/interessado:  cléo Gomes da Mota e instituto Sócio-ambien-
tal floranativa.
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012:
1- Julgar irregulares as contas e condenar o Sr. clÉo GoMES da MoTa 
(cPf. nº. 571.356.222-00) ex-presidente do instituto Sócio-ambiental 
floranativa, a devolução aos cofres públicos estaduais da importância de 
r$6.507,70 (seis mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos) atualiza-
da a partir de 30/12/2008, e acrescida de juros até a data de seu efetivo 
recolhimento;
2- Encaminhar cópia dos presentes autos ao Ministério Público do Estado 
do Pará, para que adote as providências que julgar cabíveis.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
constituição federal.
ACÓRDÃO Nº. 63.479
(Processo TC/509363/2014)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEPaQ nº. 024/2008.
responsável/interessado:  roSilÉia fEliPE BriTo – SociEdadE alTEr-
NaTiVa dE SoUrE.
advogado: Nelson luiz diniz da conceição, oaB/Pa nº 7885
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “d”, c/c o art. 62 e 82, 83, inciso iii, Vii da lei comple-
mentar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas, e condenar, solidariamente a Sra. roSi-
lÉia fEliPE BriTo (cPf. nº. 650.808.582-49) e a Sociedade alternativa 
de Soure (CNPJ Nº 04.407.890/0001−01), a devolução aos cofres públicos 
estaduais da importância de r$-65.460,00 (sessenta e cinco mil, quatro-
centos e sessenta reais), atualizada a partir de 05/08/2008, e acrescida de 
juros até a data de seu efetivo recolhimento;
2) aplicar a Sra. roSilÉia fEliPE BriTo as multas de r$-1.156,31 (um 
mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), em razão da 
tomada de contas e r$-1.156,31 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e 
trinta e um centavos), em razão do debito apontado, devidamente atuali-
zadas a ser recolhida na forma como dispõe a lei Estadual n°. 7.086/2008, 
c/c os arts. 2°, iV, e 3° da resolução n°. 17.492/2008/TcE.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente da imputação do débito e da cominação de 
multa, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o 
art. 71, § 3°, da constituição federal.
ACÓRDÃO Nº 63.480
(Processo TC/510970/2015)
assunto: Tomada de contas - convênio SEdUrB n° 014/2004 e Termo aditivo.
responsáveis: PEdro THEodoro dE rEZENdE, EdMir JoSÉ da SilVa e 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá.
relator: conselheiro lUiS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. EdMir JoSÉ da 
SilVa (cPf n°: ***.755.856-**), Gestor à época da Prefeitura Municipal 
de Pacajá, no valor de r$7.619,40 (sete mil, seiscentos e dezenove reais e 
quarenta centavos), sem devolução de valores.
ACÓRDÃO Nº. 63.481
(Processo TC/517168/2007)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº 245/2006.
responsável/interessado: JoSÉ aNTÔNio faUSTo da SilVa e PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE cUrUá.
advogado: NElSoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo, oaB/Pa nº. 7.885
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira

acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ 
aNTÔNio faUSTo da SilVa (cPf; ***.003.522-**), Prefeito à época do 
município de curuá, no valor de r$- 60.000,00 (sessenta mil reais).
ACÓRDÃO N.º 63.482
(Processo TC/529745/2005)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio SESPa fdE nº. 
268/2004.
responsável/interessado: Espólio do Sr. lusinal Sandim Barbosa e asso-
ciação dos filhos e amigos de igarapé-Miri.
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos art. 53, 
§ 3º, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, determinar o 
arquivamento dos autos referentes as contas do Sr. lusinal Sandim Bar-
bosa, ex-gestor da associação dos filhos e amigos de igarapé-Miri, sem 
julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo.
ACÓRDÃO N.º 63.483
(Processo TC/536582/2009)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEPof n..301/2008.
responsáveis: GaNdor calil HaGE NETo e PrEfEiTUra MUNiciPal dE alMEriM
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. GaN-
dor calil HaGE NETo (cPf nº ***.651.832 -**), ex-Prefeito Municipal 
de almeirim, no valor de r$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sem 
devolução de valores.
ACÓRDÃO Nº. 63.484
(Processo TC/521460/2007)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº 128/2006 e 
Termos aditivos.
responsável/interessado:  BolÍVar JoSÉ loBaTo fErNaNdEZ e VErEra-
VEl ordEM TErcEira dE SÃo fraNciSco
advogado: fraNciSco caETaNo MilEo oaB/Pa 586
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, c/c o art. 61 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares com ressalva  as contas de responsabilidade do Sr. BolÍ-
Var JoSÉ loBaTo fErNaNdEZ (cPf: ***.528.702-**), diretor à época 
da VENEraVEl ordEM TErcEira dE SÃo fraNciSco, no valor de r$ 
70.000,00 (setenta mil reais).
ACÓRDÃO N.º 63.485
(Processo TC/509427/2015)
assunto:  Tomada de contas relativa ao convênio SUSiPE n.º 005/2002 e 
Termos aditivos
responsável/interessado: SEBaSTiÃo cUriÓ rodriGUES dE MoUra e 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o Sr. SEBaS-
TiÃo cUriÓ rodriGUES MoUra (cPf: 089.074.121-20), ex-Prefeito do 
município de curionópolis, à devolução aos cofres públicos estaduais da 
quantia de r$ 90.007,40 (noventa mil e sete reais e quarenta centavos), 
devidamente atualizado, a contar de 09/05/2007 e acrescida de juros até a 
data de seu efetivo recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
ACÓRDÃO N.º63.486
(Processo TC/519770/2020)
assunto: PEdido dE rESciSÃo do acÓrdÃo n° 59.875, de 26.11.2019.
recorrente: iVaNiSE coElHo GaSPariM – ex-Secretária de Estado de Tra-
balho, Emprego e renda.
advogada: SYlMara SYMME liMa dE alMEida lEiTE SilVa – oaB/Pa 
n.º 11.110
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX do ato 63, de 17.12.2012, conhecer do Pedido de rescisão in-
terposto pela Srª. iVaNiSE coElHo GaSPariM – Ex-Secretária de Estado 
de Trabalho, Emprego e renda e, no mérito, julgá-lo procedente, para 
afastar a responsabilidade solidária da Sra. iVaNiSE coElHo GaSPariM e 
do Sr. carloS aUGUSTo daS MErcÊS MacHado, pelos débitos relativos 
ao convênio SETEr n.º 013/2010, bem como, para afastar as sanções im-
putadas em face do reconhecimento da prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO Nº. 63.487
(Processo TC/504568/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEcUlT nº 080/2010
responsável/interessado: JoSÉ riBaMar NaSciMENTo cordEiro e NÚ-
clEo dE aSSiSTÊNcia Social do Marco
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relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “a” e “d”, c/c art. 62 da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar solidaria-
mente o Sr. JoSÉ riBaMar NaSciMENTo cordEiro, Ex-Presidente (cPf: 
109.392.453-53), e o NÚclEo dE aSSiSTÊNcia Social do Marco (cNPJ 
nº 07.101.960/0001-97), à devolução aos cofres públicos estaduais do 
valor de r$2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado a partir de 
12/02/2010 e acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
constituição federal.
ACÓRDÃO N.º 63.488
(Processo TC/510640/2011)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio aSiPaG n.º 384/2008
responsável/interessado: EMÍlio fraNco corrÊa e aSSociaÇÃo doS 
PEQUENoS aGricUlTorES do Bairro da caMPiNa dE MocaJUBa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as contas e condenar o 
Sr. EMÍlio fraNco corrÊa (cPf: 584.643.442-87), ex-Presidente as-
sociação dos Pequenos agricultores do Bairro da campina de Mocajuba, à 
devolução aos cofres públicos estaduais da quantia de r$ 1.680,61 (mil e 
seiscentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), devidamente atuali-
zada, a contar de 04.03.2010 e acrescida de juros até a data de seu efetivo 
recolhimento, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da 
constituição federal.
ACÓRDÃO N.º 63.489
(Processo TC/531786/2013)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdUc nº. 014/2006 e 
Termos aditivos
responsável/interessado: EdiMir JoSÉ da SilVa e PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE PacaJá
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 56, inciso iii, alínea “a”, c/c o art. 62 e 82 parágrafo único, 
da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as 
contas e condenar o Sr. EdiMir JoSÉ da SilVa (cPf: 326.755.856-53), 
ex-Prefeito do município de PacaJá, à devolução aos cofres públicos esta-
duais da quantia de r$157.319,06  (cento e cinquenta e sete mil, trezen-
tos e dezenove reais e seis centavos), devidamente atualizada a partir de 
02/08/2022, e acrescida de juros até a data de seu efetivo recolhimento, 
perfazendo o total corrigido de r$1.033.176,57 (um milhão, trinta e três 
mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida liquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de 
não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, §3º, da 
constituição federal.

data inicial Valor principal Valor corrigido até a data 
02/08/2022

22/03/2006 30.000,00 200.855,68
17/08/2006 36.645,13 240.969,45
21/09/2006 42.673,93 279.407,33
20/11/2006 48.000,00 311.944,11

ToTal 157.319,06 1.033.176,57

ACÓRDÃO Nº. 63.490
(Processo TC/516829/2006)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº 079/2005
responsável/interessado: Espólio do Sr. raiMUNdo QUEiroZ dE MiraN-
da e PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaracaNÃ
representante do Espólio: fláVio MarcÍlio fErrEira dE MiraNda
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS (art.191, § 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c o art. 62 e 82 parágrafo único, da 
lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar irregulares as con-
tas e condenar o espólio do Sr. raiMUNdo QUEiroZ dE MiraNda (cPf: 

029.263.002-63), Ex-Prefeito Municipal de Maracanã, à devolução aos co-
fres públicos estaduais do valor de r$1.629,72 (mil, seiscentos e vinte e 
nove reais e setenta e dois centavos), devidamente atualizado a partir de 
02.09.2005 e acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido no prazo de (30) trinta dias con-
tados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acÓrdÃo constitui título executivo, passível de cobrança judicial 
da dívida líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não 
recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3°, da 
constituição federal.
ACÓRDÃO Nº. 63.491
(Processo TC/515967/2007)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SESPa n. 109/2006.
responsável/interessado: Sr. VicENTE dE PaUla PEdroSa e o PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE iGaraPÉ-aÇU.
advogado: NElSoN lUiZ diNiZ da coNcEiÇÃo - oaB/Pa nº 7.885
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. Vicente 
de Paula Pedrosa, Prefeito à época do Município de igarapé-açu (cPf nº 
***.002.001-**), no valor de r$ 240.00,00 (duzentos e quarenta mil), 
sem imputação de débito.
ACÓRDÃO N.º 63.492
(Processo TC/519044/2020)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: fraNciSco EUdES loPES rodriGUES, Ex-Prefeito Municipal 
de Tomé-açu
advogado: orlaNdo BaraTa MilÉo JUNior – oaB/Pa nº 7.039
decisão recorrida:  acÓrdÃo nº 57.999, de 18/09/2018
Proposta de decisão Vencida: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES 
dE SoUZa formalizadora do acÓrdÃo: conselheira Maria dE loUrdES 
liMa dE oliVEira (§ 2º do art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria e nos termos do voto divergente da conselheira Presidente Maria 
dE loUrdES liMa dE oliVEira, com fundamento no art. 1º, inciso XX, 
do ato 63, de 17/12/2012 do riTcE, conhecer do recurso de reconsidera-
ção interposto pelo Sr. fraNciSco EUdES loPES rodriGUES, Ex-Prefeito 
Municipal de Tomé-açu (cPf:026.030.203-15), para, no mérito, julgar as 
contas regulares com ressalva.
ACÓRDÃO Nº. 63.493
(Processo TC/511949/2013)
assunto: Tomada de contas Especial referente ao convênio -SEdUc n. 
358/2009 responsável/interessado: Sr. MiGUEl SaNTiaGo da SilVa e 
coNSElHo EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal 
Maria JoSÉ fEliX dE oliVEira
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art.191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar nº. 81 de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. MiGUEl 
SaNTiaGo da SilVa, coordenador à época do conselho Escolar da E.E.E.f. 
Maria José felix de oliveira, no valor de r$ 2.080,00 (dois mil e oitenta 
reais), dando-lhe plena quitação.
RESOLUÇÃO Nº. 19.430
(Processo TC/504921/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SaGri nº. 283/2008.
responsável/interessado: Sra. TEcla doS rEiS dE oliVEira e aSSocia-
ÇÃo dE aPoio a ENTidadES dE aNaNiNdEUa.
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 179, 
§§ 3º e 4º, inciso ii, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 2012, determi-
nar a reabertura da instrução processual para que a Secretaria de controle 
Externo e o Ministério Público de contas se manifestem sobre a documen-
tação apresentada, na forma e prazos regimentais.
RESOLUÇÃO Nº. 19.431
(Processo TC/509044/2010)
assunto: Prestação de contas da EScola dE GoVErNo do ESTado do 
Pará, referente ao Exercício financeiro de 2009.
responsáveis: EdilZa JoaNa oliVEira foNTES (Período de 01/01/2009 
à 08/06/2009) e diViNo doS SaNToS (Período de 09/06/2009 à 
31/12/2009)
advogado: YaNNicK MiraNda SaNZ – oaB/Pa Nº 10.272
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§3º do 
art. 191 do regimento)
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamen-
to no art. 179, §§ 3º e 4º, inciso ii, do ato n.º 63, de 17 de dezembro de 
2012, determinar a reabertura da instrução processual para que a Secre-
taria de controle Externo e o Ministério Público de contas se manifestem 
sobre a documentação apresentada, na forma e prazos regimentais.

Protocolo: 857091
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SETEMBro dE 2021 a aGoSTo dE 2022

 rGf - aNEXo 1 (lrf, art. 55, inciso i, alínea "a") r$ 1,00

iNscritas eM
totaL  restos a PaGar

(ÚLtiMos NÃo 
12 Meses)  Processados

(a) (b)
dESPESa BrUTa coM PESSoal (i) 15.571.648,27 15.102.455,06 15.531.673,88 28.627.342,95 15.600.802,36 16.673.006,87 16.311.325,98 16.737.463,30 18.439.491,00 22.285.144,41 42.620.057,07 18.413.481,25 241.913.892,40

    Pessoal ativo 11.645.857,58 11.240.002,96 11.636.081,89 21.352.025,69 11.438.337,80 12.412.343,27 12.065.177,76 12.402.338,35 14.094.025,47 16.977.244,84 38.094.744,78 13.899.281,07 187.257.461,46
      Vencimentos, Vantagens e outras despesas Variáveis 9.644.201,05 9.255.811,08 9.622.540,38 17.442.037,87 9.283.000,57 10.262.513,83 9.918.939,11 10.268.574,08 11.961.674,34 14.197.484,03 35.731.663,58 11.540.419,52 159.128.859,44
      obrigações Patronais 2.001.656,53 1.984.191,88 2.013.541,51 3.909.987,82 2.155.337,23 2.149.829,44 2.146.238,65 2.133.764,27 2.132.351,13 2.779.760,81 2.363.081,20 2.358.861,55 28.128.602,02

    Pessoal inativo e Pensionistas 3.925.790,69 3.862.452,10 3.895.591,99 7.275.317,26 4.162.464,56 4.260.663,60 4.246.148,22 4.335.124,95 4.345.465,53 5.307.899,57 4.525.312,29 4.514.200,18 54.656.430,94
      aposentadorias, reserva e reformas 3.038.268,22 3.019.086,59 3.040.459,23 5.607.741,75 3.259.292,75 3.296.321,68 3.341.548,32 3.440.460,30 3.469.697,10 4.251.518,98 3.607.411,11 3.583.961,67 42.955.767,70
      Pensões 887.522,47 843.365,51 855.132,76 1.667.575,51 903.171,81 964.341,92 904.599,90 894.664,65 875.768,43 1.056.380,59 917.901,18 930.238,51 11.700.663,24
    outras despesas de Pessoal decorrentes de contratos de Terceirização ou de 
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da lrf) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    despesa com Pessoal não Executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dESPESaS NÃo coMPUTadaS (ii) (§ 1º do art. 19 da lrf) 2.254.782,40 2.279.605,71 2.538.184,31 6.383.970,53 2.263.604,04 2.743.369,86 2.822.780,45 2.633.723,51 3.739.896,25 2.340.005,28 3.273.058,69 2.658.948,49 35.931.929,52
indenizações por demissão e incentivos à demissão Voluntária 53.073,84 61.272,76 343.983,31 0,00 65.295,46 364.531,93 491.057,72 305.049,44 1.399.383,42 2.828,69 257.274,92 83.354,47 3.427.105,96
decorrentes de decisão Judicial de Período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
despesas de Exercícios anteriores de Período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 2.000.515,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.515,33
inativos e Pensionistas com recursos Vinculados 2.201.708,56 2.218.332,95 2.194.201,00 4.383.455,20 2.198.308,58 2.378.837,93 2.331.722,73 2.328.674,07 2.340.512,83 2.337.176,59 3.015.783,77 2.575.594,02 30.504.308,23

dESPESa lÍQUida coM PESSoal (iii) = (i - ii) 13.316.865,87 12.822.849,35 12.993.489,57 22.243.372,42 13.337.198,32 13.929.637,01 13.488.545,53 14.103.739,79 14.699.594,75 19.945.139,13 39.346.998,38 15.754.532,76 205.981.962,88

aPUraÇÃo do cUMPriMeNto do LiMite LeGaL

Maria de lourdes lima de oliveira
           Gilberto Jáder Serique         Presidente do TcE-Pa             Matheus amaral Bonna
       Secretário de administração                 Secretário de controle interno

ESTado do Pará - PodEr lEGiSlaTiVo
TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
rElaTÓrio dE GESTÃo fiScal
deMoNstratiVo da desPesa coM PessoaL 
orÇaMENToS fiScal E da SEGUridadE Social

desPesa coM PessoaL
set/21 out/21 Nov/21 dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ago/22

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da cf) (Vi) 144.512.186,00 -

VaLor % soBre a rcL aJUstada
rEcEiTa corrENTE lÍQUida - rcl (iV) 31.912.422.468,66 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a, § 1º, da cf) (V)  22.007.592,00 -

rEcEiTa corrENTE lÍQUida aJUSTada Para cálcUlo doS liMiTES da dESPESa coM PESSoal (Vii) = (iV - V - Vi) 31.745.902.690,66 -
dESPESa ToTal coM PESSoal - dTP (Viii) = (iii a + iii b) 205.981.962,88 0,65

foNTE: Sistemas Bo, SiafEM, SEfa. Unidade responsável: coordenadoria de contabilidade/diretoria de finanças. data da emissão: 21/09/2022 e hora de emissão: 10h.
 1. os valores da receita corrente líquida (rcl) e  rcl ajustada foram fornecidos pela Secretaria de fazenda do Estado do Pará;

liMiTE MáXiMo (iX) (incisos i, ii e iii, art. 20 da lrf) 304.760.665,83 0,96
liMiTE PrUdENcial (X) = (0,95 x iX) (parágrafo único do art. 22 da lrf) 289.522.632,54 0,91

 2. Por motivo de dificuldade operacional em reconhecer o período de referência de alguns valores relativos às despesas de exercícios anteriores do ano de 2022, as deduções dos valores registrados ocorrerão no último mês do exercício financeiro, conforme prevê o Manual de demostrativos fiscais;
 3. a partir do 1º Quadrimestre de 2021, passa-se a atender o estabelecido na lei complementar nº 178/2021.

liMiTE dE alErTa (Xi) = (0,90 x iX) (inciso ii do §1º do art. 59 da lrf) 274.284.599,25 0,86
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MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

EXTRATO DA PORTARIA Nº 018/2022-1ªPC/MPC/PA
a Procuradora de contas, Silaine Karine Vendramin, titular da 1ª Pc/MPc-
Pa, torna pública a instauração de Procedimento Preliminar, que se encon-
tra à disposição, na sede do órgão, sito na av. Nazaré, nº 766, nesta cidade 
de Belém do Pará.
PP nº 2022/0142-9
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, inciso Vi, 130 
da constituição federal, art. 26, i, da lei nº 8.625/93, e art. 54, i, da lei 
complementar Estadual nº 057/06, art. 7º, Vi da lei 12.527/11 e artigos 
13 e 15 da lei complementar Estadual n° 09/1992.
interessado: SEcrETaria ESTadUal dE EdUcaÇÃo – SEdUc
Objeto: Acompanhamento e fiscalização do cumprimento do Direito à Edu-
cação, em especial das adequações necessárias quanto à estrutura e con-
dições das escolas da rede estadual.
Belém, 22 de setembro de 2022
Silaine Karine Vendramin
Procuradora de contas

Protocolo: 857590
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

PORTARIA Nº 5422/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
i - dESiGNar os servidores aliNNE NaSSar PalMEira oliVEira e, no 
seu impedimento, lUiZ ricardo PiNHo e MÔNica faBiola caValcaNTE 
doS aNJoS e, no seu impedimento, SilVio VicTor NaSciMENTo TriN-
dadE para atuarem, como membros da Equipe de apoio da comissão 
Permanente de licitação, no certame vinculado ao Gedoc (principal) nº 
123398/2022 e juntados 128402/2022 e 139125/2022 (construção de 
Nova Sede do Ministério Público do Estado do Pará no município de Bar-
carena, construção da Nova Sede do Ministério Público do Estado do Pará 
no município de Tomé-açu e reforma do Prédio Sede do Ministério Público 
do Estado do Pará no município de Marabá), sendo os dois primeiros res-

ponsáveis pela análise técnica das propostas e da documentação de qua-
lificação técnica e os dois primeiros últimos responsável pela análise dos 
documentos para comprovação da condição de Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte e documentação de qualificação econômico-financeira;
ii - rEVoGar as disposições em contrário, em especial as PorTarias nº 
4187/2022-MP/PGJ, de 04 de agosto de 2022 e nº 5097/2022-MP/PGJ, de 
09 de setembro de 2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857579
.

adMissÃo de serVidor
.

PORTARIA Nº 5377/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 143366/2022;
coNSidEraNdo a exoneração da servidora Sara coelho da Silva do cargo 
de provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de 2ª 
Entrância, conforme PorTaria nº 5376/2022-MP/PGJ; e
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/01/1994, 
adolfo VENaNcio crUZ MariNS carValHo, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de assessor Ministerial - Bacharel em direito, 
MP.cPcP-102-3, a partir de 01/10/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857582
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 103/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa NorTE ProTE-
ÇÃo lTda (cNPJ nº 17.946.404/0001-75)
objeto do contrato: reforma para adequação do sistema de proteção e 
combate a incêndio do Ed. Sede, anexo i, anexo ii e extensões no Muni-
cípio de Belém/Pa
Justificativa do Aditamento: Acréscimo e supressão de valor ao Contrato, refe-
rente a alterações no projeto inicial para adequações necessárias e acréscimo 
de serviços, conforme justificativa do Departamento de Obras e Manutenção, 
proposta orçamentária e Parecer nº 400/2022-aNaliSTa JUrÍdico, constan-
tes do protocolo nº 11147/2022, nos termos do art. 65, i, “a”, “b” e §1º, da 
lei nº 8.666/1993 c/c cláusula décima Terceira do contrato.
data de assinatura: 26/09/2022
Valor acrescido: r$ 35.090,52 (trinta e cinco mil, noventa reais e cinquen-
ta e dois centavos).
Valor Suprimido: r$ 3.615,30 (três mil, seiscentos e quinze reais e trinta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 4490-39. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 857848

Protocolo: 858039
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eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do Contrato: 023/2019-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa BraZ & BraZ lTda.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do Ministério Público do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 06 (seis) meses, nos termos do artigo 57, ii da lei nº 
8.666/1993, c/c cláusula Nona, item 9.1. do instrumento contratual.
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência do aditamento: 13/02/2023 a 12/08/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 857595
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do Termo aditivo: 2º
Núm. do Contrato: 033/2019-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa BraZ & BraZ lTda.
objeto do contrato: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de transporte, incluindo veículos e motoristas devidamente 
habilitados, sem o fornecimento de combustível, para atender a demanda 
do Ministério Público do Estado do Pará.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original por mais 06 (seis) meses, nos termos do artigo 57, ii da lei nº 
8.666/1993, c/c cláusula Nona, item 9.1. do instrumento contratual.
data de assinatura: 23/09/2022
Vigência do aditamento: 22/03/2023 a 21/09/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-39. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 857637

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022-MP/Pa
objeto: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços conti-
nuados de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra uni-
formizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis do Ministério 
Público do Estado do Pará
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo Gedoc nº 131060/2021, que 
ensejou o Pregão Eletrônico nº. 021/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global por grupo, no tipo menor preço e, diante do julgamento da Pregoeira, 
designada pela PorTaria nº. 1301/2022-MP/PGJ, de 22/03/2022, 
homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa abaixo, 
para todos os efeitos previstos em lei:
- cNPJ 14.991.257/0001-67- NorTE SErVicoS dE Mao dE oBra EirEli
ToTal do forNEcEdor: r$ 2.333.944,20.
GrUPo 01 - Valor Total r$ 2.333.944,20.
Valor Total do certame: r$ 2.333.944,20
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências per-
tinentes.
Belém-Pa, 26 de Setembro de 2022
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 858025
toMada de preÇos Nº. 004/2022-MP/Pa
OBJETO: Reforma dos Espaços da Procuradoria-Geral de Justiça do MPPA
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 135875/2022 (GEdoc), o qual 
ensejou a Tomada de Preços nº. 004/2022-MP/Pa e, diante do julgamento 
da comissão Permanente de licitação designada pela PorTaria nº 
1273/2022-MP/PGJ, adjudico e homologo, conforme art. 43, Vi, da lei 
nº 8.666/93, o objeto licitado a favor da empresa abaixo, para todos os 
efeitos legais: 

oBJeto 1ª cLassiFicada VaLor GLoBaL
reforma dos Espaços da Procuradoria-Geral 

de Justiça do MPPa.
TaVarES ENGENHaria E PaViMENTa-

ÇÃo – ENGYPaV EirEli r$ 435.700,94

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém, 26 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 858029

.

.

aPostiLaMeNto
.

APOSTILA Nº 01 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022-MP/PA
o eXMo. sr. dr. cÉsar BecHara Nader Mattar JÚNior, Pro-
cUrador-GeraL de JUstiÇa do MiNistÉrio PÚBLico do esta-
DO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RESOLVE:
EXPEdir a presente apostila à ata de registro de Preços nº 027/2022-MP/
Pa, decorrente da Pregão Eletrônico nº 035/2022-MP/Pa, cujo objeto con-
siste no registro de Preços para aquisição de Materiais de Higiene e lim-
peza, firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e a Em-

presa coMErcial Jr EirEli, (cNPJ: 10.459.614/0001-90), para registrar:
I – Retificação do nome do representante da empresa coadunando com a 
assinatura eletrônica da ata supra mencionada, conforme a seguir:
Onde se lê:
“JorGE lUiZ aNToNio VEloZo”
Leia-se:
JoSE dE riBaMar alVES coSTa
Esta apostila é parte integrante da ata de registro de preços supramencionada.
Belém-Pa, 23 de Setembro de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 857826

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

PORTARIA Nº 5477/2022-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 aNToNia BrENda foNSEca MacHado, aS-
SESSora dE PJ dE SEGUNda ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2993, lotada 
na Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, a importância de r$ 
600,00 (seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamen-
to, período de aplicação 1º/9 até 31/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
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, 26 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
PORTARIA Nº 5510/2022-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 rodriGo caNGUSSU alVES, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1265, lotado na Promotoria de Justiça 
de conceição do araguaia, a importância de r$ 800,00 (oitocentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
23/8 até 7/10/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 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, 26 de setembro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 857944

.

.

diÁria
.

PORTARIA Nº 5451/2022-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 143666/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 09/10/2022 - 16/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 4ª PJ de itaituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5452/2022-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 143268/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN rodriGUES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1869
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção de 
equipamentos de informática na PJ de Xinguara/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5453/2022-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 143451/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE alVES rEiS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 20/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5454/2022-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 143447/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1846
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 20/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de in-
formática na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5455/2022-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 142625/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS ViNiciUS GUErra fErrEira
carGo/fUNÇÃo: cHEfE dE aPoio daS ProMoToriaS do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.962
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Melgaço/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5456/2022-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 143244/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laUdia Maria da PaiXao
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1196
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)

fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - acompanhar o PJ em visita 
institucional ao Serviço de acolhimento de crianças e adolescentes asses-
sorando em matéria de atuação.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5457/2022-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 143250/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa, Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências nos 
municípios de Bom Jesus do Tocantins e Nova ipixuna/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5458/2022-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 143433/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iV
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5459/2022-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 143456/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVaNilToN BarroS VEloSo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1130
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/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 
as servidoras Graça do Socorro Silva Brito e Shirlei Socorro Machado Gois 
até o município de anapu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
  dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5460/2022-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 143494/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SHirlEY Socorro MacHado GoiS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2860
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a PJ na reali-
zação de atividades de orientação funcional e inspeção in loco nos espaços 
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de acolhimento institucional daquele município, bem como visitar órgãos 
da rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente na localidade
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5461/2022-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 143499/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Graca do Socorro SilVa BriTo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2778
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a PJ na reali-
zação de atividades de orientação funcional e inspeção in loco nos espaços 
de acolhimento institucional daquele município, bem como visitar órgãos 
da rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente na localidade
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5462/2022-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 142823/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor raimundo de Souza Mendonça filho até o município de São 
Miguel do Guamá/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 857840
PORTARIA Nº 5441/2022-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 143489/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 24/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar, como Membro do 
cEPcP, das visitas penitenciárias da comissão de inspeção do conselho 
Estadual de Política criminal e Penitenciária no complexo Penitenciário de 
Santarém/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5442/2022-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 143812/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
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): São Miguel do Guamá/Pa, irituia/Pa, capitão Poço/Pa, ourém/
Pa, Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, 
Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Salinópolis/Pa, 
Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5443/2022-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 143839/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MEliNa alVES BarBoSa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Bonito
MaTrÍcUla: 999.1554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bonito - Pa
dESTiNo(S): ananindeua/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 03/10/2022, 13/10/2022 - 13/10/2022, 
17/10/2022 - 17/10/2022, 27/10/2022 - 27/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5444/2022-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 143860/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNKliN loBaTo Prado
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Violência doméstica e familiar 
contra a Mulher de Belém
MaTrÍcUla: 999.389
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Partici-
par, como palestrante sobre o tema: “aplicação da lei Maria da Penha 
para a garantia dos direitos Humanos das Mulheres”, do Seminário sobre 
o ciclo de diálogo da lei Maria da Penha a ser realizado no município de 
Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5445/2022-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 141860/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricoN fErNaNdES dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3509
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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PORTARIA Nº 5446/2022-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 143162/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: flaVio olaNda GoMES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.370
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: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Jacundá/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 21/09/2022 , 22/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5447/2022-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 143724/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra
coSTa carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Brasil Novo
MaTrÍcUla: 999.2749
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Brasil Novo - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 16/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5448/2022-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 142508/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl BraGa BoNa
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação, Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de 
interesse Social de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.2344
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na PJ de Brasil Novo/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5449/2022-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 142258/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci
MaTrÍcUla: 999.827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Medicilândia/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 , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

PORTARIA Nº 5450/2022-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 143543/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, itaituba/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 08/10/2022 - 16/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 4ª PJ de itaituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa , 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 857573
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 27 de 
julho de 2022
PORTARIA Nº 3645/2022-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 131735/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iVaN aSSUNcao SoarES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 998.773
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa,
PErÍodo(S): 05/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 07 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 28 de 
julho de 2022
PORTARIA Nº 3681/2022-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 132828/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i MaTrÍcU-
la: 999.3325
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): Portel/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 08 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 19 de 
agosto de 2022
Portaria Nº 4404/2022-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 137484/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-ins-
titucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comiti-
va, do Programa de Visitas às Promotorias de Justiça da região adminis-
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trativa Marajó i
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 11 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 30 de 
agosto de 2022
PORTARIA Nº 4714/2022-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 138935/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JoSE BarroSo SaldaNHa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.2274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa, Salvaterra/Pa, cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 24/08/2022 - 25/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, de visita institucional à região administrativa Marajo i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 25 de agosto de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5383/2022-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 143350/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: TErEZa alicE SaNTaNa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 23/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5384/2022-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 143351/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o 
servidor Marco aurelio Souza de oliveira até o município de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5385/2022-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 143379/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilBErTo TElES da coSTa foNSEca
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1354
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor abrano chagas da Silva até o município de colares/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5386/2022-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 143457/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNia Socorro SiQUEira rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.230
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, ourém/
Pa, augusto corrêa/Pa, Bragança/Pa, capanema/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, 
Peixe-Boi/Pa, Nova Timboteua/Pa, São João de Pirabas/Pa, Salinópolis/Pa, 
Bonito/Pa, Santa Maria do Pará/Pa, São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do Projeto de interiorização 
da PGJ em visita às Promotorias de Justiça, integrantes da região admi-
nistrativa Nordeste ii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5387/2022-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 143297/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo alBUQUErQUE cHaVES
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.1675
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Monte alegre/Pa
PErÍodo(S): 03/10/2022 - 06/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização do Contrato 
nº 078/2022-MP/Pa, referente à reforma e adequações da sede das Pro-
motorias de Justiça de Santarém, e do contrato nº 158/20222- MP/Pa, 
referente à reforma no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará 
no município de Monte alegre/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5388/2022-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 143480/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional ambiental 
(cao/ambiental)
MaTrÍcUla: 999.448
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 ambiental, da “iV reunião ordinária 
do Grupo Nacional de direitos Humanos - GNdH”, a ser realizada no perío-
do de 26 a 27/10/2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5389/2022-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 complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 133332/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.949
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de pintura 
e manutenção no prédio da Promotoria de Justiça de Santo antônio do Tauá.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5390/2022-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 143538/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia PiMENTEl raBElo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Nova Timboteua
MaTrÍcUla: 999.2460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Nova Timboteua - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 09/10/2022 - 16/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - realizar mutirão na 4ª PJ de itaituba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5391/2022-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 143191/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo MaUricio da SilVa laMEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3456
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 Xin-
gu/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, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5392/2022-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 143571/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oSValdo JoSE rodriGUES NEVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2755
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: concórdia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 09/09/2022 - 11/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5393/2022-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 143580/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3334
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): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5394/2022-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 143564/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raMoN fUrTado SaNToS
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.1557
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): almeirim/Pa
PErÍodo(S): 30/09/2022 - 04/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5395/2022-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 143576/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
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): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 12/09/2022 - 12/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5396/2022-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 143578/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
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): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5397/2022-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 143577/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
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
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dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5398/2022-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 143579/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3334
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): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/09/2022 - 13/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5399/2022-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 4221/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 17/08/2022, protocolo 135867/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: PaUlo HENriQUE SoUZa SacraMENTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1228
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Natal/rN
PErÍodo(S): 23/08/2022 - 26/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do curso “atualidades 
da Gestão de almoxarifado no Setor Público: questões técnicas e legais”
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5400/2022-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 2306/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 13/05/2022, protocolo 119438/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: carla aNdrESSa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3119
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 17/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do Projeto “dinamizando a orientação funcional”, junto ao Pólo Sudeste i 
(Marabá), período de 16 a 17.05.2022
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5401/2022-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 3078/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 21/06/2022, protocolo 128127/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Maracanã/Pa
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

PORTARIA Nº 5402/2022-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 143031/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl raiMUNdo laGES PriNTES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3422
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 25/09/2022 - 01/10/2022
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, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5403/2022-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 143493/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaMir TadEU MoraES daHaS JorGE
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça de Execuções Penais, Penas e 
Medidas alternativas de Belém
MaTrÍcUla: 999.108
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa, Marabá/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - Participar, como PJ suplente, 
das visitas penitenciárias da comissão de inspeção do conselho Estadual 
de Política criminal e Penitenciária nas Unidades de altamira, Vitória do 
Xingu e Marabá, conforme autorização da PGJ
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5404/2022-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 143259/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoNaTaS PraZErES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2552
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 22/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5405/2022-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 143394/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE raiMUNdo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.118
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 17/10/2022 - 19/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor rodrigo campos oliveira até o município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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PORTARIA Nº 5406/2022-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 130762/2021 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): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 26/09/2022, 27/09/2022 - 27/09/2022, 28/09/2022 
- 28/09/2022, 29/09/2022 - 29/09/2022, 30/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistorias em bate-
deiras de açaí no município de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5407/2022-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 143263/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cEZar aUGUSTo doS SaNToS MoTTa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça criminal de Belém
MaTrÍcUla: 999.136
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto de Moz/Pa
PErÍodo(S): 28/09/2022 - 03/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5408/2022-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 142959/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENNa MENdES PacHEco
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.1944
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: reunião de trabalho - Prestar apoio técnico na reunião, acer-
ca da temática do combate aos impactos e uso indiscriminado de agrotóxi-
co, que será realizada no município de capitão Poço/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5409/2022-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 143375/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl MESSiaS dE oliVEira SoUSa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-ii
MaTrÍcUla: 999.177
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Tucumã/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - Prestar apoio à solenida-
de de inauguração da nova PJ de Tucumã, bem como realizar a montagem/
operação de equipamentos de áudio para sonorização da solenidade
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5410/2022-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 142637/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 22/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar a fiscalização dos servi-
ços de reforma da PJ de São domingos do capim, conforme contrato n. 
0098/2021.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5411/2022-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 5082/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 13/09/2022, protocolo 141414/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: KaTia JordY fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.968
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Santarém/Pa, itaituba/Pa
PErÍodo(S): 25/09/2022 - 29/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5412/2022-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 140697/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MicHaEl doUGlaS liMa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2827
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: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 31/08/2022 - 31/08/2022, 21/09/2022 - 21/09/2022, 
28/09/2022 - 28/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5413/2022-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 140703/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo NoNaTo ViEira PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo BM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3505
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: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 14/09/2022, 21/09/2022 - 21/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 22 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5425/2022-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 142795/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlEiciaNE riBEiro alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3158
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
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Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): ourilândia do Norte/Pa, Tucumã/Pa, São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 19/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5426/2022-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 143406/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da SilVa PiNTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2551
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: redenção - Pa
dESTiNo(S): água azul do Norte/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5427/2022-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 143500/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 23/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessões de tribunal do júri na 
comarca de irituia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5428/2022-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 143581/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3334
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): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5429/2022-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 142648/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
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: altamira - Pa

dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 01/09/2022 - 01/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5430/2022-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 142873/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Ulianópolis/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 21/09/2022 - 22/09/2022, 25/09/2022 - 26/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5431/2022-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 143063/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiValdo fEliX da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2358
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: Marabá - Pa
dESTiNo(S): rondon do Pará/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5432/2022-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 140859/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
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): Viseu/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2022 - 17/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
manutenção corretiva no sistema de alarme da PJ de Viseu/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5434/2022-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 143152/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ErNaNdES MaGNo ViEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.362
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Terra Santa/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 05/10/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 15 e 1/2 (quinze e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
  dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5435/2022-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 143462/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GiVaNildo liNdolfo oliVEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3414
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: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Magalhães Barata/Pa
PErÍodo(S): 15/09/2022 - 15/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5436/2022-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 143539/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGE MaiKoN caNdido dE JESUS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2554
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Vila itainópolis/Pa
PErÍodo(S): 14/09/2022 - 14/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5437/2022-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 879/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 15/03/2022,protocolo 110487/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: lEa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça da infância e Juventude de ananindeua
MaTrÍcUla: 999.396
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “XXiV congresso Nacional do Ministério Público”, que será realizado na 
cidade de fortaleza/cE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5438/2022-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 143781/2022 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): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 20/09/2022 - 24/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar a 
instalação do sistema de alarme e cfTV da PJ de São domingos do capim/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior

 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5439/2022-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 143788/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1360
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/09/2022 - 27/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
PORTARIA Nº 5440/2022-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 143461/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GUilHErME cHaVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-açu
MaTrÍcUla: 999.1530
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-açu - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 27/09/2022 - 30/09/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElÉM/Pa, 23 de setembro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 857569

.

.

oUtras MatÉrias
.

EXTRATO DA PORTARIA N.º 25/2022/10ª PJ de Marabá
a 10ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna públi-
ca a instauração do presente Procedimento administrativo nº 000133-
950/2022, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de Justi-
ça, situada na rua das flores, s/nº, Bairro agrópoles do incra, Marabá-Pa
PorTaria N.º 25/2022/10ª PJ de Marabá
oriGEM: NoTÍcia dE faTo n.º 000133-950/2022
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar situação de 
vulnerabilidade envolvendo os menores d.r.V, de 03 anos, a.P.M., de 04 
anos, r.P.M, de 02 anos, a.P., de 04 anos de idade, M.P.M., 02 anos de ida-
de e M.P.M, de 01 ano de idade, e adotar as providências cabíveis.
Marabá/Pa, 11 de agosto de 2022.
JaNE clEidE SilVa SoUZa
Promotora de Justiça
Titular da 10ª PJ da infância e Juventude de Marabá

Protocolo: 857835
PORTARIA Nº 5511/2022-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 os Protocolos nº 14.064/2022 (ofício nº 125/2022/
GPrES/TcM-Pa) e 14.293/2022 (ofício nº 127/2022/GPrES/TcM-Pa),
r E S o l V E:
dElEGar poderes ao Promotor de Justiça lauro francisco da Silva freitas 
Junior, coordenador do centro de apoio operacional de defesa do Patri-
mônio Público e combate à Sonegação fiscal – caodPP do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará para representar este Procurador-Geral de Justiça 
e, consequentemente participar da 30ª Sessão Plenária ordinária Virtual, 
do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará – TcM/Pa, com 
transmissão ao vivo às 9h, pelo canal oficial do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará – TcMPa, no YouTube, a ocorrer em  28/09/2022, às 
9h, para fins de realização de sustentação oral, no âmbito do julgamento 
do Processo nº 1.126001.2022.2.0007, de relatoria do conselheiro antô-
nio José Guimarães, podendo tomar todas as providencias que entender 
cabíveis e necessárias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857831
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recoMeNdaÇÃo coNJUNta Nº 001/2022/MP/2ª PJM e coordena-
doria do Núcleo Eleitoral do MPPA
eXceLeNtÍssiMo seNHor,
coroNeL JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
coMaNdaNte GeraL da PoLÍcia MiliTar do ESTado do Pará.
assunto: rEcoMENdaÇÃo
Sr. coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará,
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, através do coordenadoria 
do Núcleo Eleitoral do MPPa e 2ª Promotoria de Justiça Militar, no uso de 
suas atribuições legais, consoante o disposto no artigo 127 e 129, inciso 
ii da constituição federal de 1988, c/c o artigo 27, parágrafo único, inciso 
iV da lei federal nº 8.625/93 e artigo 55, parágrafo único, inciso iV da lei 
complementar Estadual nº 057/06 e;
coNSidEraNdo o dever do Ministério Público, como instituição permanen-
te, essencial à função jurisdicional do Estado, a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
conforme prescrito no artigo 127, caput, da constituição da república fe-
derativa do Brasil;
coNSidEraNdo o artigo 129, inciso Vii da constituição da república fe-
derativa do Brasil que incumbe ao Ministério Público o controle Externo 
da atividade Policial, compreendido neste contexto a atividade da Polícia 
Militar do Estado do Pará; 
coNSidEraNdo o art. 1º da resolução 164/17 do cNMP, a qual preconiza 
que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério 
Público, objetivando persuadir o destinatário a praticar ou deixar de pra-
ticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos;
coNSidEraNdo o caráter preventivo das medidas expostas na recomen-
dação em tela a serem implementadas pelo comando da Polícia Militar do 
Estado do Pará, objetivando a salvaguarda de interesses, direitos e bens 
tutelados pelo Ministério Público, conforme dispõe o art. 4º da resolução 
164/17 do cNMP;
coNSidEraNdo os termos do ofício circular 43/2022 expedido pelo Grupo 
de Trabalho Violência Política de Gênero da Procuradoria Geral Eleitoral a 
qual estabelece “diretrizes quanto a possíveis atos de agressão a militantes 
de qualquer ideologia ao legenda 2 partidária perpetrados durante o perío-
do eleitoral de 2022. Eventual caracterização de crime previsto no art. 359 
do código Penal. Encaminhamento de cartilha informativa”;
coNSidEraNdo o Pacto internacional sobre direitos civis e Políticos foi 
adotado pela XXi Sessão da assembleia-Geral das Nações Unidas, em 16 
de dezembro de 1966 (decreto nº 592, de 06/07/1992), que em seu art. 
3º, determina que os Estados Partes do presente Pacto se comprometem 
a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos 
civis e políticos enunciados no presente Pacto;
coNSidErNaNdo a convenção sobre a Eliminação de Todas as formas de
discriminação contra a Mulher (decreto nº 4.377, de 13/09/2002), de 18 
de dezembro de 1979, assinada pela república federativa do Brasil, em 
Nova York, no dia 31 de março de 1981, que em seu art. 7º prescreve: 
“os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em par-
ticular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o direito a: 
a) Votar em todas as eleições e referenda públicos e ser elegível para todos 
os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas; b) Participar 
na formulação de políticas governamentais e na execução destas, e ocupar 
cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos 
governamentais; c) Participar em organizações e associações não-gover-
namentais que se ocupem da vida pública e política do país”;
coNSiraNdo o teor da convenção de Belém do Pará ou convenção interame-
ricana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em 
Belém do Pará, em 9 de junho de 1994 (decreto nº 1.973, de 01/08/1996), cujo 
art. 5º anuncia que “Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, e contará com a total proteção 
desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre 
direitos humano. os Estados Partes reconhecem que a violência contra a mulher 
impede e anula o exercício desses direitos”; 
coNSidEraNdo a recomendação conjunta nº 01, de 29 de junho de 2022 
da rede Nacional de conselhos de direitos Humanos, através da qual re-
comenda aos Presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, 
às entidades da sociedade civil brasileira, aos movimentos populares, aos 
partidos políticos, aos meios de comunicação social, aos Ministérios Pú-
blicos Estaduais e distrital, ao Ministério Público Eleitoral, aos Estados e 
distrito federal e, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tomem medidas 
para garantir o processo eleitoral brasileiro, em especial, os casos de into-
lerância, discriminação, violência política, especialmente contra a mulher 
e desinformação;
coNSidEraNdo o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
por ocasião do julgamento do recurso Especial nº 1977124/SP, 6ª Turma, 
jul. 05 de abril de 2022, dJe 22 de abril de 2022, relator Ministro rogério 
Schietti Cruz, onde ficou consignado, dentre outros fundamentos, que “A 
balizada doutrina sobre o tema leva à conclusão de que as 3 relações de 
gênero podem ser estudadas com base nas identidades feminina e mascu-
lina. Gênero é questão cultural, social, e significa interações entre homens 
e mulheres. Uma análise de gênero pode se limitar a descrever essas dinâ-
micas. o feminismo vai além, ao mostrar que essas relações são de poder 
e que produzem injustiça no contexto do patriarcado. Por outro lado, sexo 
refere-se às características biológicas dos aparelhos reprodutores feminino 
e masculino, bem como ao seu funcionamento, de modo que o conceito de 
sexo, como visto, não define a identidade de gênero. Em uma perspectiva 
não meramente biológica, portanto, mulher trans mulher é”;
coNSidEraNdo que o Plenário do conselho Nacional de Justiça (cNJ) 
aprovou no dia 08 de fevereiro de 2022, recomendação que institui o Pro-
tocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero em todo o Judiciário, 
cujos fundamentos também são os mesmos que devem ser adotados por 

instituições de Estado como o Ministério Público e as Polícias Militar, civil, 
dentre outros, pois a recomendação fomenta a adoção da imparcialidade 
no julgamento de casos de violência contra mulheres evitando avaliações 
baseadas em estereótipos e preconceitos existentes na sociedade e pro-
movendo postura ativa de desconstrução e superação de desigualdades 
históricas e de discriminação de gênero;
coNSidEraNdo a publicação da lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021, 
que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência polí-
tica contra a mulher; e altera a lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (códi-
go Eleitoral), a lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (lei dos Partidos 
Políticos), e a lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (lei das Eleições), 
para dispor sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo
inverídico no período de campanha eleitoral, para criminalizar a violência política 
contra a mulher e para assegurar a participação de mulheres em debates elei-
torais proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 359 – P do código Penal Brasileiro 
com a seguinte redação: Restringir, impedir ou dificultar, com emprego 
de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos a 
qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou proce-
dência nacional: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, além 
da pena correspondente à violência;
coNSidEraNdo o tipo penal previsto no art. 326- B do código Eleitoral; 
assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, 
candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou 
etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral 
ou o desempenho de seu mandato eletivo: Pena – reclusão de 1 (um) a (4) 
anos, e multa. Parágrafo único. aumenta –se a pena em 1/3 (um terço) se 
o crime é cometido contra mulher: i - gestante; ii - maior de 60 (sessenta) 
anos; III- com deficiência; 4
rEcoMENdaMoS a VoSSa EXcElÊNcia:
a) Que seja expedido, por meio de Boletim Geral, a presente recomen-
dação objetivando dar conhecimento a todo efetivo da Polícia Militar em-
pregado no pleito eleitoral de 2022 dos crimes acima mencionados, bem 
como recomendamos à autoridade policial militar que estiver a frente de 
ocorrência que conduza o suposto infrator junto com testemunhas e outros 
elementos informativos de autoria e materialidade delitiva à delegacia de 
Polícia federal em razão de sua competência ou na ausência de delegacia 
de polícia federal na comarca que seja encaminhada ̀ a delegacia de Polícia 
civil visando a instauração de procedimento inquisitorial adequado;
b) Que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, resposta por escrito a 
esta recomendação em razão da urgência do pleito eleitoral em conformidade 
com o art. 55, parágrafo único, inciso iV, da lei complementar nº 057/06 (lei 
orgânica do Ministério Público do Estado do Pará) c/c art. 27, parágrafo único, 
inciso iV, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público);
Belém, 22 de setembro de 2022.
JoSÉ EdValdo PErEira SalES
coordenador no Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Estado do Pará
arMaNdo BraSil TEiXEira
2º Promotor de Justiça Militar do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 857823
PORTARIA Nº 5509/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
REVOGAR a PORTARIA n.º 5424/2022-MP/PGJ
dESiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça dra. Marlene ramos 
Pampolha, que exerce suas atividades, em substituição, no 10º cargo da 
Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém/Pa, para, nos 
termos do art. 28, do código de Processo Penal Brasileiro, atuar nos au-
tos de nº 0810568-70.2022.8.14.0401, na condição de longa manus da 
Procuradoria-Geral de Justiça, que prossiga com a demanda, para mais 
diligências, no intuito de formar sua opinio delicti e ofereça a competente 
denúncia, se assim entender, ou requeira o arquivamento, após esgotadas 
as diligências, em razão das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857786
PORTARIA Nº 5508/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, em exercício, usando de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo que o Ministério Público é titular da ação penal pública, 
conforme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 5423/2022-MP/PGJ.
dESiGNar a Excelentíssima Promotora de Justiça dra. Marlene ramos 
Pampolha, que exerce suas atividades, em substituição, no 10º cargo da 
Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém/Pa, para, nos ter-
mos do art. 28, do código de Processo Penal Brasileiro, atuar nos autos de 
nº 0804764-24.2022.8.14.0401, na condição de longa manus da Procura-
doria-Geral de Justiça, que prossiga com a demanda, para mais diligências, 
no intuito de formar sua opinio delicti e ofereça a competente denúncia, se 
assim entender, ou requeira o arquivamento depois de esgotadas melhores 
diligências no caso, em razão das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 26 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857783
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MiNisterio PUBLico do estado do Para
reLatÓrio de GestÃo FiscaL
deMoNstratiVo de desPesa coM PessoaL
orÇaMeNto FiscaL e da seGUridade sociaL
Setembro/2021 a Agosto/2022
desPesas eXecUtadas
ÚLtiMos 12 Meses

cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador Geral de Justiça
JEffErSoN roSa coElHo
comissão de controle interno
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
diretor do departamento financeiro

Protocolo: 857862

  jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-21 out-21 nov-21 dez-21 R$ 1,00 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 35.355.408,91 50.598.493,96 41.806.289,99 50.386.377,51 49.696.519,69 45.045.653,82 40.418.033,79 45.176.029,22 36.190.349,73 35.918.185,06 46.463.465,28 85.464.791,55 562.519.598,51 

Pessoal Ativo 29.687.790,98 44.356.275,57 35.622.890,89 44.071.141,18 43.849.429,09 39.000.042,22 34.407.901,50 39.115.771,75 30.489.459,07 30.134.035,78 40.806.415,96 74.456.507,09 485.997.661,08 

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas 
Variáveis 25.055.540,00 38.960.267,97 30.356.368,93 37.349.439,05 37.861.676,47 33.100.944,41 28.552.800,55 33.242.986,50 25.194.249,27 24.783.122,37 35.994.201,44 61.346.277,54 411.797.874,50 

Obrigações Patronais 4.632.250,98 5.396.007,60 5.266.521,96 6.721.702,13 5.987.752,62 5.899.097,81 5.855.100,95 5.872.785,25 5.295.209,80 5.350.913,41 4.812.214,52 13.110.229,55 74.199.786,58 

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 5.667.617,93 6.242.218,39 6.183.399,10 6.315.236,33 5.847.090,60 6.045.611,60 6.010.132,29 6.060.257,47 5.700.890,66 5.784.149,28 5.657.049,32 11.008.284,46 76.521.937,43 

Aposentadorias, Reservas e Reformas 4.018.694,48 4.593.294,94 4.331.943,85 4.580.151,26 4.195.727,97 4.375.574,73 4.358.760,41 4.388.714,06 4.023.177,33 4.016.326,41 3.963.865,82 7.729.394,33 54.575.625,59 

Pensões 1.648.923,45 1.648.923,45 1.851.455,25 1.735.085,07 1.651.362,63 1.670.036,87 1.651.371,88 1.671.543,41 1.677.713,33 1.767.822,87 1.693.183,50 3.278.890,13 21.946.311,84 

Outras despesas de pessoal decorrentes de  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 de contrato de terceirização  (§ 1º do art. 18 da 
LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesa com Pessoal não executadas Orçamentaria. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS II    5.973.532,26 11.785.012,72 11.149.846,89 7.727.353,02 11.910.486,94 6.293.088,40 6.075.435,25 9.564.434,10 5.859.162,28 5.958.486,83 16.866.746,74 26.066.754,42 125.230.339,85 

(§ 1º do art. 19 da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demis. 
Voluntária 0,00 0,00 7.436,72 23.385,68 41.822,38 21.455,32 37.617,06 25.404,96 0,00 0,00 973.232,43 125.133,79 1.255.488,34 

Decorrentes de Decisao Judicial anterior da 
Apuração  0,00 0,00 189.056,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.056,16 

Despesas de Exerc. Anteriores de período anterior 
ao da apuração 397.010,70 6.197.584,59 5.272.435,03 1.429.770,24 6.077.953,03 266.560,71 241.436,68 3.691.330,87 294.843,07 444.289,29 10.365.302,20 15.091.555,08 49.770.071,49 

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 5.576.521,56 5.587.428,13 5.680.918,98 6.274.197,10 5.790.711,53 6.005.072,37 5.796.381,51 5.847.698,27 5.564.319,21 5.514.197,54 5.528.212,11 10.850.065,55 74.015.723,86 

Despesa Líquida Com Pessoal (III) = (I - II ) 29.381.876,65 38.813.481,24 30.656.443,10 42.659.024,49 37.786.032,75 38.752.565,42 34.342.598,54 35.611.595,12 30.331.187,45 29.959.698,23 29.596.718,54 59.398.037,13 437.289.258,66 

                            

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL       VALOR                 % SOBRE   A RCL  
AJUSTADA  

 REC. CORRENTE LÍQUIDA  - RCL  (IV)       31.912.422.468,66                   

Transferencias obrigatorias da União as Emendas Individuas (V)  (§ 13, art. 166 da CF) 22.007.592,00                   

Transferencias obrigatorias da União as Emendas Bancadas (VI)  (§ 13, art. 166 da CF) 144.512.186,00                   

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV-V-VI)     31.745.902.690,66                   

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)     437.289.258,66                 1,3775 

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)      634.918.053,81                 2 

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)    603.172.151,12                 1,9 

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da 
LRF)      571.426.248,43                 1,8 

FONTE: Siafem 2022 Defin MP,Data de emissão 20/09/2022 e Hora de emissão 13h54min.                     

 

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 000025-440/2020, 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 034/2020-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cF
Procedimento administrativo nº 000025-440/2020
objeto: “fiscalizar os possíveis danos causados ao Meio ambiente Natural, 
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: 857570
PORTARIA Nº 5376/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas atri-
buições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 143366/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, Sara coElHo da SilVa, do cargo de provimento em comis-
são de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, MP.cP-
cP-102.3, nomeada por meio do ato nº 048/2018, publicada no d.o.E. de 
16/02/2018, a contar de 19/09/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 21 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857574
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 000158-440/2021, 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 037/2021-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000158-440/2021
objeto: “acoMPaNHaMENTo E fiScaliZaÇÃo do Plano diretor do muni-
cípio de ananindeua/Pa – lei n° 2237/2006 [função Social da cidade e da 
Propriedade Urbana –iluminação Pública], com base no pedido de provi-
dências do nacional raimundo da Silva Medeiros.”
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: 857575
PORTARIA Nº 5414/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância NaYara SaNToS NEGrÃo para o cargo de 7º Promotor de Justiça 
de defesa do consumidor, Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de altamira.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5415/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,



diário oficial Nº 35.130  91Terça-feira, 27 DE SETEMBRO DE 2022

r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 1ª En-
trância cYNTHia GraZiEla da SilVa cordEiro para o cargo de Promotor 
de Justiça de Prainha.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5416/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância PaUla SUElY dE araÚJo alVES caMacHo para o cargo de 3º 
Promotor de Justiça de Breves.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5417/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância HÉlio rUBENS PiNHo PErEira para o cargo de 3º Promotor de 
Justiça de Barcarena.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5418/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância lÍGia ValENTE do coUTo dE aNdradE fErrEira para o cargo de 
4º Promotor de Justiça de defesa comunitária e da cidadania de castanhal.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5419/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância JoSÉ ilToN liMa MorEira JUNior para o cargo de 1º Promotor 
de Justiça de Tomé-açu.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5420/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância daNiEl BraGa BoNa para o cargo de 2º Promotor de Justiça de 
São Miguel do Guamá.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5421/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 

suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio 
conselho Superior do Ministério Público, na 16ª Sessão ordinária Híbrida, 
realizada no dia 20/9/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. e 
doe-MPPa de 23/9/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância aNTÔNio MaNoEl cardoSo diaS para o cargo de Promotor de 
Justiça de Soure.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
PORTARIA Nº 5475/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o poder regulamentar garantido ao Ministério Público pela 
autonomia administrativa que lhe é conferida pelo art. 127, § 2º da cons-
tituição federal;
coNSidEraNdo a implementação da Política de Gestão de Pessoas no 
âmbito do Ministério Público do Estado do Pará, por meio da PorTaria nº 
6017/2019-MP/PGJ;
coNSidEraNdo os termos do despacho proferido pela Subprocuradoria-
Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, em 9/9/2022, acolhi-
do in totum pela Procuradoria-Geral de Justiça, no bojo do requerimento 
protocolizado no “SiP” sob o nº 18028/2021, de 1/12/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de definir os critérios de quantitativo de 
pessoal no âmbito da administração pública, com a realização de estudo 
para definição do número de servidores que deverão atuar em apoio direto 
à área fim e à área meio;
CONSIDERANDO que o quantitativo de servidores nas áreas finalísticas 
pode ser calculado com base no volume processual e/ou número de mem-
bros, e que a área administrativa apresenta suas próprias peculiaridades;
coNSidEraNdo que para levantar a real necessidade de pessoal nos 
diversos setores, é necessário se conhecer o trabalho de cada área, os 
procedimentos (fluxogramas), a legislação referente a cada setor e seus 
objetivos, indicadores e metas,
r E S o l V E:
art. 1º instituir o Grupo de Trabalho para realizar o dimensionamento da dis-
tribuição formal de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 2º designar a Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, 
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, e 
a Procuradora de Justiça, dulcelinda lobato Pantoja, 1ª Subcorregedora-
Geral do Ministério Público, para, sob a presidência da primeira, comporem 
o Grupo de Trabalho para o dimensionamento da distribuição formal de 
cargos do MPPa, e como integrantes os servidores das seguintes áreas:
Membros titulares:
1.adriano Silva de arruda, comissão de Gestão do Planejamento Estratégico;
2.fabricio José Barroso Saldanha, departamento de informática;
3.Marilze ribeiro Bitar, Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a área Téc-
nico-administrativa;
4.ricardo augusto fonseca Paranhos, Subprocuradoria-Geral de Justiça, 
para a área Jurídico-institucional;
5.ricardo de araújo Moura, departamento de recursos Humanos; e
6.Vânia Socorro Siqueira rodrigues, departamento de atividades Judiciais.
Membros suplentes:
1.ana christina Braga de lemos, Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a 
área Técnico-administrativa;
2.anize Elaine da Silva Machado; Subprocuradoria-Geral de Justiça, para a 
área Jurídico-institucional;
3.camila cavalcante dos Santos, departamento de recursos Humanos;
4.francisco José rio Barbosa, departamento de informática;
5.Kazumi Shinozaki, departamento de atividades Judiciais;
6.Marly dantas Nery, comissão de Gestão do Planejamento Estratégico; e
7.renato leno cunha almeida, corregedoria-Geral do MPPa.
art. 3º. compete ao Grupo de Trabalho apresentar ao Procurador-Geral 
de Justiça proposta de dimensionamento da distribuição formal de cargos 
no MPPA, objetivando tornar mais eficientes e econômicas as atividades 
desenvolvidas na instituição.
art. 4º o prazo para conclusão dos trabalhos e competências previstos no 
artigo anterior, será de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogável por igual 
período, uma única vez, contados da data de publicação desta PorTaria.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 23 de setembro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 857576
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 
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resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
inquérito civil, autuado sob o nº 000164-440/2019, que se encontra à dis-
posição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município 
de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria Nº 061/2019-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
iNQUÉriTo ciVil SiMP Nº 000164-440/2019.
oBJETo: “investigar os possíveis danos ambientais causados pela cons-
trutora Tenda na construção do condomínio Mirante do lago e pelo senhor 
Hamilton leite Barros Junior, as margens do lago, na TV WE 79, coqueiro, 
ananindeua/Pa”.
ÓrGÃo dE EXEcUÇÃo MiNiSTErial: 1° Promotor de Justiça do Meio am-
biente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, funda-
ções e Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 857577
PORTARIA N° 17/2022-MP/3ªPJSIP
Extrato da PORTARIA de Instauração do Procedimento Administrativo
Nº 16/2022-MP/3ªPJsiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 16/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 16/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 21 de setembro de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa garantir o adequado tratamento de saúde ao paciente Marcos 
Vinicius ferreira da Silva.
referência: SiMP 000581-094/2022.

Protocolo: 857581
eXtrato de Portaria
a 2ª 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 000062-440/2022, 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 036/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000062-440/2022
objeto: “acoMPaNHar E fiScaliZar o cumprimento do Plano diretor do 
município de ananindeua acerca do saneamento básico da rua “a”, do con-
junto Jaderlândia ii, Bairro do atalaia, nesse município. ”
Órgão de Execução Ministerial: 2° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 857583
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 
inquérito civil, autuado sob o nº 000991-125/2019, que se encontra à dis-
posição no prédio onde funciona o Ministério Público Estadual, no Município 
de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria nº 033/2020-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
inquérito civil nº 000991-125/2019
objeto: “investigar a suposta prática de ilícitos ambientais pela empresa 
ViTÓria rÉGia EXPorTadora lTda. ”
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: 857585
Extrato da PORTARIA Nº 40/2022-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 000692-152/2022-
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 40/2022-MPPa/PJalM
interessados: Promotoria de Justiça de almeirim, Nilza da Gama dos San-
tos, Jeremias
assunto: apurar eventuais irregularidades/ negligência por parte do mo-
torista de ônibus escolar Jeremiais e Secretaria de Educação do Município 
de almeirim;
ramon furtado Santos- Promotor de Justiça

Protocolo: 857605

Extrato da PORTARIA nº 036/2022-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000066-340/2022, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 036/2022-MP/11ªPJ/STM
interessados: PaUla HilST SElli; SEcrETaria MUNiciPal dE EdUca-
ÇÃo dE SaNTarÉM
Assunto: Instaurado a fim de apurar informações prestadas e adotar as 
medidas cabíveis com objetivo de assegurar a Miro Hilst Selli Pires os direi-
tos estabelecidos nos artigos 127 e 227 da constituição federal de 1988; 
4º, 5º e 7º da lei 13.146/2015, em especial no que tange o direito à 
educação.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém, em 
exercício

Protocolo: 857638
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
PORTARIA Nº 039/2022-MP/2ªPJ/MA/PC/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUra, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS cHaGaS, 
torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº
000096-440/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000096-440/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação; apurar denúncia acerca de uma oNG – organiza-
ção Não Governamental, de responsabilidade da Sra. Shirlen castilho, lo-
calizada na Trav. capitão Pedro de albuquerque da Jasmim, nº 209, bairro 
da Cidade Velha, Belém/PA, a qual tem por finalidade a criação de gatos, 
hoje abrigando cerca de 80 a 100 felinos, e que, supostamente, não possui 
alvará de funcionamento expedido pelos órgãos competentes, além de vir 
causando mau cheiro e destruição do telhado vizinho, devido a circulação 
dos animais que, segundo relato, sofrem maus tratos
Belém, 21 de setembro de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém

Protocolo: 857644
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA n° 08/2022-MP/PJ de AFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 08/2022-MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 08/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Empresas de Navegação – Município de afuá/Pa
Assunto: acompanhar e fiscalizar regularização de preços das passagens 
de embarcações do município de afuá, atuantes na rota afuá/Pa – Macapá/
aP e vice-versa
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 857627
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA n° 09/2022-MP/PJ de AFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 09/2022-MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 09/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Município de afuá/Pa e Secretaria Municipal de Saúde de 
afuá (SEMUSa)
Assunto: acompanhar e fiscalizar os ajustes/readequações nos postos de 
saúde de afuá/Pa.
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 857628
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA n° 10/2022-MP/PJ de AFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 10/2022-MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
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68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 10/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: Unidade de conservação do charapucu
assunto: acompanhar a implantação da Unidade de conservação do cha-
rapucu, localizada na zona rural do município de afuá/Pa.
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 857625
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
Extrato da PORTARIA n° 07/2022-MP/PJ de AFUÁ
o Promotor de Justiça de afuá, com fundamento no art. 54, Vi e § 3° da 
lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao N° 23 - 
cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo n° 07/2022-MP/PJafUá que se encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de afuá, situada na Praça albertino Baraúna, s/n., centro, cEP 
68.890-000 - afuá - Pará - fone/Whatsapp: (96) 3689- 1332.
PorTaria nº 07/2022-MP/PJ de afUá
Polo Passivo: casa de acolhimento Emilly Galdino - caEG
assunto: acompanhar a execução do plano de atuação da Promotoria de 
Justiça de afuá, biênio 2022-2023.
adoNiS TENÓrio caValcaNTi - Promotor de Justiça

Protocolo: 857630
eXtrato de Portaria
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.º016/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000470-450/2022
oBJETo: apurar suposta situação de risco vivenciada pelos adolescentes 
T.c.V., K.Y.M.T., a.M.M.S. e K.d.G..

Protocolo: 857613
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 000153-440/2020, 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 011/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000153-440/2020
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Plano Diretor do Município 
de ananindeua/Pa – lei n° 2237/2006 [fUNÇÃo Social da cidadE – TraNS-
PORTE PÚBLICO], com base no Ofício n° 01534/2020 – GAB/SEMUTRAN (fls. 03 
a fls. 04), expedido pela Secretaria Municipal de Transporte de Ananindeua/PA.”
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: 857622
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 000207-440/2019, 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 002/2020-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000207-440/2019
objeto: “referente a possíveis danos causados ao meio ambiente urba-
nístico, 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: 857618
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000785-117/2022, que se encontra à 
disposição na 3ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, 
situada na rua Ângelo custódio n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
PorTaria nº 0012/2022-MP/3ªPJiJ
requerido: ESTado do Pará E MUNicÍPio dE BElÉM
assunto: Promover medidas extrajudiciais de enfrentamento à violência 

sexual, junto às escolas estaduais e municipais do bairro do Tapanã, atu-
ando com a comunidade escolar, visando a prevenção dessa violência ao 
público infanto-juvenil.
ProMoTora dE JUSTiÇa – SilVia BraNcHES SiMÕES

Protocolo: 857725
PORTARIA Nº 5378/2022-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 000510-043/2020,
r E S o l V E:
dESiGNar o Promotor de Justiça osvaldino lima de Sousa, titular da PJ de 
Faro/PA, ou quem suas vezes fizer, para atuar no supramencionado Inquérito 
civil 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: 857694
PORTARIA Nº 5374/2022-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 000980-048/2019,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça crYSTiNa MicHiKo TaKETa Mori-
KAWA, titular da 3.ª PJ de Parauapebas, ou quem suas vezes fizer, para 
atuar no supramencionado inquérito civil 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: 857690
PORTARIA N. 049/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000655-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
Polo Passivo: dElEGacia dE Policia ciVil dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “acompa-
nhar a conclusão dos iPl’s, encaminhados à dEPol sem a efetiva resposta”.
São domingos do araguaia/Pa, 05 de setembro de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 857663
eXtrato da iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000144-151/2022
a ProMoTora dE JUSTiÇa aUXiliar – EM aTUaÇÃo coNJUNTa coM 
a 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E 
da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM, dra. SaBriNa MaMEdE 
NaPolEÃo KalUME, torna pública a instauração do Procedimento Prepa-
ratório nº 000144-151/2022, que se encontra à disposição na sede do 
Ministério Público na rua João diogo nº 100, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
PORTARIA de Instauração nº 31/2022 - Data da Instauração: 
23/08/2022
objeto: apurar possível acumulação ilegal de cargos por parte da servidora 
lilian de cássia rodrigues no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.
Promotora de Justiça: SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME
Promotoria de Justiça: 1ª Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 857659
Extrato da PORTARIA n° 005/2022-MP/PJIPIX - Recomendação
a Promotoria de Justiça de ipixuna do Pará, torna pública a recomendação 
005/2022 que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de ipi-
xuna do Pará, sito à av. Juscelino Kubistchek, n° 86, Bairro centro, cEP: 
68.637-000, ipixuna do Pará/Pa, fone/fax: (91) 3811-2629.
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recomendação n° 005/2022-MP/PJiPi
investigado (s): Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará/SEMMa
objeto: “ considerando que o novo marco do saneamento estendeu o prazo para 2024, porém, entende-se que algumas medidas emergenciais (de curto, 
médio e longo prazo) devam ser adotadas, a fim de reduzir os impactos causados pelos lixões, até que se tenha a solução final adequada, tendo em vista 
que os lixões são forma inadequada de disposição de resíduos sólidos, uma vez que os resíduos não passam por nenhum tipo de tratamento antes de 
serem descartados, além de não ter nenhum tipo de proteção ao meio ambiente e a saúde pública.”.
Helem Talita lira fontes – Promotora de Justiça

Protocolo: 857650
Extrato do Procedimento Administrativo nº 024727-003/2022-MP/1ªPJ/DCF/DH
a ProMoTora dE JUSTiÇa EM EXErcÍcio No 1º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa doS dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNdaMEN-
TaiS E dirEiToS HUMaNoS, dra. PaTrÍcia dE fáTiMa dE carValHo araUJo, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo nº 
024727-003/2022-MP/1ªPJ/dcf/dH, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público, na rua João diogo, nº 100, bairro da cidade Velha, 
nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 08/2022
data da instauração: 21/09/2022
objeto: acompanhar o atendimento educacional prestado à aluna TaMara dE JESUS da coSTa TENÓrio, bem como apurar fato que enseje a tutela de seu 
interesse individual indisponível e os reflexos para a comunidade escolar.
Promotoria de Justiça: 1ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE dEfESa doS dirEiToS coNSTiTUcioNaiS fUNdaMENTaiS E dirEiToS HUMaNoS
Promotora de Justiça: Patrícia de fátima de carvalho araujo.

Protocolo: 857678
eXtrato de Portaria
a 3ª Promotora de Justiça da infância e Juventude de Belém, com fundamento no artigo 54, Vi e
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo nº 000592-117/2021, que se encontra à disposição na 3ª Promotoria de Justiça da infância e Juventude de Belém, situada na rua Ângelo custódio 
n° 85, bairro cidade Velha, Belém/Pa, cEP 66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – ramal 731.
PorTaria nº 0011/2022-MP/3ªPJiJ
requerido: coMdac
Assunto: Necessidade de fiscalização de política pública de forma contínua dos
conselhos Tutelares iii e Viii, do município de Belém, por esta 3ª PJiJ.
ProMoTora dE JUSTiÇa – SilVia BraNcHES SiMÕES

Protocolo: 857682
Extrato da Recomendação Nº 022/2022
Referência: Procedimento Administrativo nº 000655-138/2022
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública a expedição da recomendação Nº 022/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 021/2022
destinatários: dElEGacia dE Policia ciVil dE SÃo doMiNGoS do araGUaia; corrEGEdoria da Policia ciVil.
assunto: rEcoMENdar:
ao Exmo. Sr. delegado de Polícia que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas pertinentes para concluir os inquéritos policiais;
À Exma. Corregedoria da Polícia Civil, para conhecimento, a fim de assegurar o efetivo cumprimento da presente recomendação, bem como da efetiva 
fiscalização no que tange ao cumprimento das diligências requisitadas junto à DEPOL de São Domingos do Araguaia, podendo adotar as medidas que 
entender pertinentes, inclusive avocar os inquéritos para o pleno cumprimento das diligências requisitadas;
fixa-se o prazo de trinta dias para resposta à presente recomendação.
São domingos do araguaia-Pa, 05 de setembro de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 857675
eXtrato de Portaria
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 Procedimento 
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.º019/2022-MP/3ªPJIJ
ProcEdiMENTo adMiNSiTraTiVo N.º 000006-352/2022
oBJETo: apurar suposta situação de risco vivenciada pelas crianças a.M.B., 8 anos e aM.B., 05 anos.

Protocolo: 857741
a V i s o N.º 20/2022-cGMP. O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, Procurador de Justiça MANOEL 
saNtiNo NasciMENTo JUNior, no uso de suas atribuições legais, aViSa a todos os candidatos que os relatórios, conforme quadro abaixo, estão 
disponíveis para consulta na corregedoria-Geral, pelo prazo de (05) cinco dias úteis. a cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, 
opcionalmente, por e-mail: correg_movimentacao@mppa.mp.br, nos termos do art. 9.º §§ 1.º e 2.º, da resolução n.º 03/2014/MP/cSMP:

Gedoc edital (doe) entrância Concurso critério Cargo

121.590/2022 10/2022 (13/05/22)   2.ª Promoção
 

ant. 2° PJ de Novo Progresso.

121.593/2022 12/2022 (13/05/22)   2.ª Promoção
 

ant. 1º PJ criminal de redenção.

121.597/2022 14/2022 (13/05/22)   2.ª Promoção
 

ant. 2.º PJ de Xinguara.

121.602/2022 18/2022 (13/05/22)   2.ª Promoção
 

ant. 2.º PJ de itaituba.

Belém, 26 de setembro de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.

Protocolo: 857973
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..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

Protocolo: 857977

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022 

RGF - ANEXO I ( LRF art 55, inciso I, alinea "a" )                         
TOTAL ÚLTIMOS 
12 MESES)  (a) 

INSCRITAS EM 
RESTOS A 
PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 
(b) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.484.669,21 1.477.505,02 2.439.089,63 1.747.074,15 1.304.853,51 1.075.780,18 1.314.377,07 1.556.893,68 1.462.844,55 1.616.139,93 1.456.800,12 1.432.004,71 18.368.031,76   

   Pessoal Ativo 1.333.465,74 1.326.301,55 2.136.682,69 1.595.870,68 1.153.650,04 916.373,09 1.154.969,98 1.390.049,99 1.296.000,86 1.449.296,24 1.289.956,43 1.263.258,02 16.305.875,31   

   Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.035.464,34 1.128.761,42 1.945.739,01 1.202.295,74 958.989,45 916.373,09 961.510,07 997.452,28 1.090.239,30 1.245.349,45 1.087.598,27 1.060.879,62 13.630.652,04   

   Obrigações Patronais 298.001,40 197.540,13 190.943,68 393.574,94 194.660,59   193.459,91 392.597,71 205.761,56 203.946,79 202.358,16 202.378,40 2.675.223,27   

                              

   Pessoal Inativo e Pensionistas 151.203,47 151.203,47 302.406,94 151.203,47 151.203,47 159.407,09 159.407,09 166.843,69 166.843,69 166.843,69 166.843,69 168.746,69 2.062.156,45   

   Aposentadorias, Reserva e Reformas 99.675,60 99.675,60 199.351,20 99.675,60 99.675,60 107.879,22 107.879,22 112.224,16 112.224,16 112.224,16 112.224,16 114.127,16 1.376.835,84   

   Pensões 51.527,87 51.527,87 103.055,74 51.527,87 51.527,87 51.527,87 51.527,87 54.619,53 54.619,53 54.619,53 54.619,53 54.619,53 685.320,61   

   Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de 
terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 

                            

   Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente                             

                              

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 274.155,45 261.218,17 406.656,30 339.502,08 194.421,10 159.407,09 200.502,93 166.843,69 285.503,76 424.939,98 279.392,14 270.910,86 3.263.453,55   

   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 122.951,98 110.014,70 104.249,36 188.298,61 43.217,63   41.095,84 0,00 118.660,07 258.096,29 112.548,45 102.164,17 1.201.297,10   

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 151.203,47 151.203,47 302.406,94 151.203,47 151.203,47 159.407,09 159.407,09 166.843,69 166.843,69 166.843,69 166.843,69 168.746,69 2.062.156,45   

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 1.210.513,76 1.216.286,85 2.032.433,33 1.407.572,07 1.110.432,41 916.373,09 1.113.874,14 1.390.049,99 1.177.340,79 1.191.199,95 1.177.407,98 1.161.093,85 15.104.578,21   

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 31.912.422.468,66   

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas 
individuais (art.166-A,§ 1º, da CF) (V) 22.007.592,00   

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de 
bancadas (art.166, § 16 da CF) (VI) 144.512.186,00   

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES 
DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV-V-VI) 31.745.902.690,66   

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa+IIIb) 15.104.578,21 0,05% 

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II,III, art.20 da LRF= 0,08% 25.396.722,15 0,08 

LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) = 0,076% 24.126.886,04 0,08 

LIMITE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) = 0,072% 22.857.049,94 0,07 

Fomte: Siafem 

                              

LDO - Lei nº 9.292, de 19/07/2021                              

                              

                              

                              

          Maria Inez Klautau de Mendonça Gueiros                  Marcelo Menezes Chaves         

   Procuradora Geral do MPCM            Diretor Financeiro/Planejamento         

                              

                              

         Glaucia Augusta Martins Mendes               

          Controle Interno               
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
aViso de coNVocaÇÃo Para sessÃo de aBertUra de ProPostas

toMada de PreÇos N° 2001/2022
Objeto: execução das seguintes obras: construção de duas praças e um tra-
piche no município de Barcarena. a cPl da Prefeitura Municipal de Barcarena, 
após cumprimento à norma inscrita na letra do art. 109, i, alínea “a”, c/c § 1°, 
da lei n°. 8.666/93, e para cumprir o que dispõe o art. 43, ii e iii da referida 
lei, bem como item 15, subitens 15.8 e 15.9, do edital que disciplina a lici-
tação, torna público aos interessados e convoca as seis empresas habilitadas 
(em dois ou nos três lotes em disputa)para a sessão pública de abertura dos 
envelopes n°. 02, que contêm suas propostas de preços, e devolução do en-
velope lacrado e inviolado contendo a proposta da única empresa inabilitada 
em todos os lotes. a sessão acontecerá na sala de reuniões da PMB, mesmo 
local de realização da sessão de abertura, e iniciará, pontualmente, às09h-
00min do dia 29 de setembro de 2022. a empresa inabilitada nos três lotes 
em disputa foi alijada do certame e não poderá participar das fases subse-
quentes do processo, conforme art. 41,§ 4°, da lei n°. 8.666/93. a presença 
dos representantes legais das empresas habilitadas é de fundamental impor-
tância para continuidade do processo, porém, o não comparecimento deles 
ou de algum outro licitante e/ou interessado, no dia, hora e local designados, 
não impedirá que a sessão aconteça, não cabendo reclamação de qualquer 
natureza. Waldemar Cardoso Nery Júnior - Presidente da CPL.

Protocolo: 857873

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BoNito
retiFicaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Bonito, torna público a retificação da matéria 
publicada no doE/Pa, pág. 117 e diário do Pará pág. B13 em 01/09/2022, 
referente a inexigibilidade nº 6/2022-110802; ONDE SE LÊ: Vigência 17 de 
agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. data de assinatura 17 de agosto 
de 2022. LÊ-SE: Vigência 19 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 
data de assinatura 19 de agosto de 2022; as demais informações permane-
cem inalteradas.

Protocolo: 857874
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇos - Nº. 011/2022-tP
OBJETO: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de prestar servi-
ços rEcUPEraÇÃo E rEcaPEaMENTo EM cBUQ - Na rUa JoSÉ dE aNcHiETa 
- BraSil NoVo - Pá, compreendendo fornecimento de materiais, mão-de-o-
bra com leis e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, im-
postos, licenças e taxas; bem como todas as despesas necessárias à completa 
execução da obra, conforme especificações constantes na planilha (Anexo 
i). - aBErTUra: 14/10/2022, às 09:30 horas; local Para rETirada dE 
EdiTal, iNforMaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede da Prefeitura situada na av. 
castelo Branco nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, e nos sites www.brasilnovo.
pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br (geo obras).

Valdiney Batista de Freitas.-Presidente da CPL.
Protocolo: 857875

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
eXtrato de terMo aditiVo 

ESPÉCIE: 1º Termo aditivo de contrato. dispensa de licitação 014/2020 - 
fmas. contrato Nº: 20200188. contratante: fundo Municipal de assistência 
Social. contratada: celson de Souza custodio. objeto: locação de imóvel 
Para o funcionamento do Programa Bolsa família. Tempo aditado: 03 Meses. 
Vigência: 02/04/2021 até 02/07/2021. amparo legal: 57, inciso ii, da lei 
federal Nº 8.666/93. Ordenadora: Joselice Carames De Melo

Protocolo: 857877

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
eXtrato de reGistro de PreÇos 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2022-PMc 
Reconheço a Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico Srp. objeto: re-
gistro de Preços Para Eventual contratação de Empresa Especializada Para 
Prestação de Serviços de Hotelaria, de Modo a atender as Necessidades da 
Prefeitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social/
Secretaria Municipal de Educação E Secretaria Municipal de Saúde. Vencedor: 
arp Nº 1.024/2022-Pmc - castro comércio Varejista de alimentos ltda, cNPJ 
nº 38.636.152/0001-58. itens: 1, 2, 3, 4. Valor: r$ 672.000,00. Vigência: 
22/09/2022 a 22/09/2023. Ordenador: Victor Correa Cassiano, Prefeito 
de cametá.

aViso de HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 024/2022-PMc 

HoMoLoGo a licitação na modalidade PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 
024/2022-PMc que tem por objeto: registro de Preços Para Eventual con-
tratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Hotelaria, 
de Modo a atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de assistência Social/Secretaria Municipal de Educação E 
Secretaria Municipal de Saúde,e com base no relatório da comissão Perma-
nente de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/
HoMoloGo seu objeto a castro comércio Varejista de alimentos ltda, cNPJ 
nº 38.636.152/0001-58,Valor r$ 672.000,00; para que produza os efeitos 
legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. data da Homologação: 22/09/2022. Ordenador: Victor 
Correa Cassiano, Prefeito de Cametá.

Protocolo: 857878

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
eXtrato de coNtrato 

DISPENSA Nº 015-2022. Contrato nº 2308002-2022. Disp. nº 7/2022-
015. contratante: Município de capanema/Prefeitura Municipal. contratado: 
Paulo Humberto fernandes Viegas, cPf nº 121.705.772-20. objeto: locação 
de um imóvel para o funcionamento do conselho Tutelar para atender a de-
manda da Secretaria Municipal de assistência Social. fundamento legal: art. 
24, inciso X, da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor 
Global: r$30.000,00. data de assinatura: 23/08/2022.

eXtratos de terMos aditiVos 
ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo pregão Presencial Nº 9/2018-017. Quinto 
termo aditivo de contrato nº 1608001-2018-Pregão Presencial Nº 017-2018. 
objeto: contratação de Serviços de instalação E Manutenção de aparelhos de 
ar-condicionado Para atender a Prefeitura Municipal. contratado: Softcomp-
comércio E Serviços informatica ltda cpnj Nº 10.378.838/0001-77.Vigência: 
06(Seis) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei Nº 8.666/93. assi-
natura: 12/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

terMo aditiVo iNeX Nº 036-2021 
Termo Aditivo de Contrato Nº 0109002-2021. Inexigibilidade Nº 06/2021-
036. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para a realização de consultas 
especializadas em dermatologia para atender a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde. contratado: c7 clínica de dermatologia Eireli cNPJ nº 
42.985.281/0001-29. Vigência: 06(seis)meses. fund. legal: art. 57, inciso 
ii, da lei Nº 8.666/93. assinatura: 30/08/2022. Francisco Ferreira Freitas 
Neto-Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-002 
Termo Aditivo de Contrato Nº1009005-2021-Pregão Presencial Nº 002-
2021. objeto: Manutenção da rede de iluminação Pública do Município de ca-
panema/Pa. contratado: T. costa da Silva Eireli cnpj Nº 03.230.897/0001-38.
Vigência: 03(Três) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. 
assinatura: 05/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº1009002-2021 
Pregão Presencial nº 002-2021. objeto: Manutenção da rede de ilumi-
nação Pública do Município de capanema/Pa. contratado: fênix logistica co-
mércio e locações de Máquinas Eireli cnpj Nº 09.368.158/0001-93.Vigência: 
03(Três) Meses. fund. legal: art. 57, § 1º inciso ii, da lei nº 8.666/93. assi-
natura: 05/09/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

Protocolo: 857879

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇÃo 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0172022-PE-PMCP-SEMUSA 
Objeto: contratação de Empresas Especializadas aquisição de Empresa para 
o fornecimento de materiais de uso laboratoriais para manutenção no aten-
dimento da Secretária Municipal de Saúde de capitão Poço. conforme des-
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crições E Especificações Apresentadas no Anexo i - Termo de referência, por 
sistema de registro de Preço, Visando futuras Pela Secretária Municipal de 
Saúde de Capitão Poço/Pa, Nos Termos Da Lei, conforme especificações con-
tidas no anexo i do Termo de referência e as exigências estabelecidas neste 
Edital e demais anexos. abertura: 13/10/2022 às 14:30H. retirada do Edital: 
Na Sala da comissão Permanente de licitação, situado na av. Mura carvalho 
s/n - centro - cEP: 68.650 -000 capitão Poço-Estado do Pará, no horário das 
7:30hs ás 13:30hs, poderá ser retirado no site Portal de compras Púbicas 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.brou outras informações complementares 
poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@capitaopoco.pa.gov.br: secretário 
Municipal de Saúde: Arthur da Silva Medeiros de Farias.

Protocolo: 857881

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÕes

MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP Nº 028/2022- TIPO: Menor 
Preço por Lote – oBJETo: registro de Preços para eventuais e futuras con-
tratações de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em centrais de ar para atender necessidades da Secre-
taria Municipal de administração, com participação de outros órgãos da Pre-
feitura Municipal de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 11 de 
outubro de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelos site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.
br – Curionópolis, 26 de setembro de 2022 – Daniel de Jesus Macedo 
– Pregoeiro.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 030/2022- TIPO: Menor Preço 
por Lote – oBJETo: contratação de pessoa jurídica para fornecimento e lo-
cação de itens para decoração natalina no município de curionópolis - daTa 
rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 10 de outubro de 2022. Hora: 09:00 hs – o 
edital está disponível aos interessados pelos site www.curionópolis.pa.gov.br 
e www.portaldecompraspublicas.com.br – curionópolis, 26 de setembro de 
2022 – Daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 857599

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
aViso de cHaMada PÚBLica 

cHaMada PÚBLica Nº 02/2022/PMFa 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura fami-
liar e do Empreendedor familiar rural, para compor o cardápio nutricional dos 
alunos matriculados nas unidades de ensino da rede pública de floresta do 
araguaia/Pa. Período de Habilitação: 27/09/2022 a 17/10/2022. abertura dos 
Envelopes: 17/10/2022 as 09:00hs. local: Sala da comissão Permanente de 
licitação, situada, av. JK, nº 1962, centro.

eXtrato de coNtrato. P.e. N° 020/2022/srP 
Objeto: aquisição de Gás GlP.  contratante: fundo Mun. de Saúde. contra-
tada: G.S. da Silva comercio de Gas Eireli. contrato nº 185/2022. Valor: r$ 
19.500,00. contratante: Pmfa. contratada: G.S. da Silva comercio de Gas 
Eireli. contrato nº186/2022. Valor: r$ 4.550,00. contratante: fundo Mun. 
de Educação. contratada: G.S. da Silva comercio de Gas Eireli. contrato nº 
187/2022. Valor: r$ 45.500,00. Vigência: 29/09/2022 a 31/12/2022. 
Divailton Moreira de Souza - Presidente da CPL.

Protocolo: 857882

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇoS Nº 2/2022-009-SEMED

A Prefeitura Municipal de Itupiranga, através da Secretaria Municipal de 
Educação, por intermédio da comissão Permanente de licitação, designados 
pela Portaria no 259/2022-GP, TorNa PÚBlico, para conhecimento dos in-
teressados que realizará a licitação Pública na Modalidade ToMada dE PrE-
ÇoS, tipo: MENor PrEÇo - critério de julgamento: MENor Valor GloBal, 
forMa dE EXEcUÇÃo iNdirETa, Por MEio dE EMPrEiTada GloBal, cujo 
objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo 
dE 06 (SEiS) EScolaS Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE iTUPiraNGa. 
abertura: 14/10/2022 às 08h00. o Edital estará disponível nos endereços 
eletrônicos: www.itupiranga.pa.gov.br, no Portal do GEoBraS - TcM/Pa - ci-
dadão - licitação - itupiranga - Prefeitura Municipal de itupiranga, bem como 
serão disponibilizados para cópia em cd-roM ou Pendrive (fornecidos pelo in-

teressado), por meio de pessoa autorizada pela empresa licitante interessada, 
de segunda a sexta-feira das 08h às 12h, na Sala da comissão de licitação, 
localizada no endereço: avenida 14 de Julho, no 12 - centro, itupiranga - Pa, 
ou ainda mediante requerimento da licitante, através do e-mail: dpt.licitap-
mi@gmail.com. itupiranga, 26 de Setembro de 2022. Thiago Gonçalves da 
Mota - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 857883

aViso LicitaÇÃo
Origem: Município de ITUPIRANGA, através Prefeitura Municipal de 
Itupiranga, por intermédio do Pregoeiro, torna público a abertura do se-
guinte PrEGÃo ElETrÔNico - por Sistema de registro de Preços, tipo menor 
preço por iTEM :PrEGÃo ElETrÔNico - 9/2022-031 fME. data de abertura:  
10 de outubro de 2022. Horário: 08:30.objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal E fUTUra aQUiSiÇÃo dE MoBiliário EScolar (PadrÃo fNdE) 
Para aTENdEr aS EScolaS da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE iTUPi-
RANGA - PA.O Edital e seus Anexos serão disponibilizados no site oficial da 
Prefeitura através do endereço eletrônico www.itupiranga.pa.gov.br, no Mural 
de licitações do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará (TcM/
Pa), bem como serão disponibilizados para cópia em cd-roM ou Pendrive 
(fornecidos pelo interessado), por meio de pessoa autorizada pela empresa 
licitante interessada, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h, na Sala da 
comissão de licitação, localizada na avenida 14 de Julho, nº 12 - centro, ou 
ainda mediante requerimento da licitante, através do e-mail: dpt.licitapmi@
gmail.com.iTUPiraNGa - Pa, 26 de Setembro de 2022.Bruno Pereira san-
tos Portaria nº 259 - GP Pregoeiro.

Protocolo: 857884

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

aViso de LicitAÇÃO: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2022/pmj/srP/Pe

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga-PA, comunica aos interessados 
que realizará no dia 13/10/2022, às 08:30h (horário de Brasília), licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico nº 026/2022/PMJ/SrP/PE, tipo menor preço 
por item, objeto: aQUiSiÇÃo dE MáQUiNaS PESadaS Para aPoio E for-
TalEciMENTo da aGricUlTUra local do MUNicÍPio dE JacarEacaNGa - 
Pá. o edital estará disponível nos sites do Município, https://jacareacanga.pa.
gov.br/categoria/licitacoes/, https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail jacareacangacpl21@gmail.com.

Abel Lima da Silva-Pregoeiro
Protocolo: 857885

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

errata
PROCESSO n° 20.917/2022-PMM, Dispensa de Licitação nº028/2022-
ceL/seVoP/PMM. Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará - IOE-
Pa, no dia 31/08/2022, Pág. 151. oNde se LÊ. Valor GloBal: r$ r$ 
14.373.768,00 (QUaTorZE MilHÕES, TrEZENToS E SETENTa E TrÊS Mil, 
SETEcENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS) - LEIA-SE:  Valor GloBal: r$ 
14.492.208,00 (QUaTorZE MilHÕES, QUaTrocENToS E NoVENTa E doiS 
Mil, dUZENToS E oiTo rEaiS). Karam el Hajjar - secretário Municipal 
de Planejamento e controle.

Protocolo: 857886

eXtrato coNtrato N° 64/2022/FccM 
Processo Nº 5448/2022/CEL/FCCM, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 
01/2022/ceL/FccM - Vencedora: c a B NoGUEira coMEr. E rEPrESEN-
TaÇÕES, cNPJ no 37.967.870/0001-44, perfazendo um valor total de r$ 
78.749,35 (setenta e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta e 
cinco centavos). Vigência: 31/12/2022, assinado: 22/09/2022. recurso pró-
prio. Vanda Régia Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da 
cultura de Marabá.

Protocolo: 857887

eXtrato do 3° aditiVo ao coNtRATO N° 025/2019/FCCM DE 
VALOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 14302/2019, 
Pregão Presencial n° 017/2019, firmado entre a Fundação Casa da Cul-
tura de Marabá e a empresa UNiMEd da aMaZoNia fEdEraÇÃo, cNPJ 
84.112.481/0001-17, acréscimo de 21,173485, perfazendo o valor de r$ 
78.761,19 (setenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e dezenove 
centavos), ass: 23/09/2022 Vanda Régia Américo Gomes - Presidente 
da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 857888

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 474/2022-FMS 
Processo Administrativo nº 20.852/2022-PMM autuado na modalidade, 
diSPENSa dE liciTaÇÃo sob N° 026/2022/cEl/SEVoP/PMM. objeto do con-
trato: fiNS NÃo rESidENciaiS, À diSPoSiÇÃo da SEcrETaria MUNici-
Pal dE SaÚdE, oNdE fUNcioNará o farMácia Polo, No Bairro cidadE 
NoVa. Empresa: JKN BElicHE E cia lTda, cNPJ sob n° 10.320.549/0001-
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17, Valor: r$ 78.000,00(Setenta e oito mil). o recurso para custeio da des-
pesa encontra-se alocado na dotação orçamentária sob a rubrica 10 122 0001 
2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, Elemento de despesas 
3.3.90.39.00 outros serv. de terceiros pessoa jurídica. daTa da aSSiNaTU-
ra 22 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária 
Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 476/2022-FMS/PMM 
Processo Administrativo nº 9.812/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 065/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: cons-
titui objeto a aquisição de materiais de expedientes, papelaria, pen drive e 
cd/dVd, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e 
demais unidades vinculadas Empresa: r da S coSTa E MENdoNca coMEr-
cio dE TEcidoS lTda, inscrita no cNPJ sob N°12.591.019/0001-39. Valor: 
r$ 116.413,30 (cENTo, dEZESSEiS Mil, QUaTrocENToS, TrEZE rEaiS E 
TriNTa cENTaVoS). dotações orçamentárias: 10 122 0001 2.045 Manuten-
ção Secretaria Municipal de Saúde, 10 301 0012 2.047 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel 
Urgente - SaMU, 192 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epide-
miológica, 10 302 0012 2.054 Serviço de atendimento Móvel Urgente - SaMU 
192 e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Ele-
mento de despesas 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTU-
ra 22 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - secretária 
Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 473/2022-FMS/PMM 
Processo Administrativo nº 13.318/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 069/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: consti-
tui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de cadeiras, mochos 
e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
e demais unidades vinculadas. Empresa: rocHa NorTH iNdUSTria E co-
MErcio dE MoVEiS EirEli, inscrita no cNPJ sob N° 08.408.448/0001-50. 
Valor: r$ 74.450,00(setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais). 
dotações orçamentárias: 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 Elemento 
de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa da 
aSSiNaTUra 22 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - 
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA.

coNtrato adMiNistratiVO Nº 471/2022-FMS/PMM 
Processo Administrativo nº 13.318/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão Eletrônico (SrP) Nº 069/2022-cPl/PMM. objeto do contrato: consti-
tui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de cadeiras, mochos 
e longarinas para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e 
demais unidades vinculadas. Empresa: PoNTo iNfo coMErcio E SErVicoS 
dE iNforMaTica EirEli, inscrita no cNPJ sob N°08.255.726/0001-87. Va-
lor: r$ 35.340,00(Trinta e cinco mil trezentos e quarenta reais). dotações 
orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - 
Mac/SiH, 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 
10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica Elemento de 
despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa da aS-
SiNaTUra 22 de setembro de 2022. MoNica BorcHart NicoLaU - se-
cretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /Pa.

Protocolo: 857889

aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 097/2022-CPL/PMM 

Processo Nº 24.406/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de 
disputa: aBErTo/fEcHado. data do certame: 10/10/2022. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE lEiTES ESPEciaiS E SUPlEMENToS aliMENTarES, coM o oB-
JETiVo dE aTENdEr aS NEcESSidadES do ProGraMa dE BENEfÍcioS 
EVENTUaiS E EMErGÊNciaiS ÀS PESSoaS EM SiTUaÇÃo EM VUlNEraBili-
dadE Social PEla SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social, Pro-
TEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS - SEaSPac. UaSG: 927877. Íntegra do 
Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/
PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, 
lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: 
(94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 26/09/2022. FLediNaL-
DO OLIVEIRA LIMA - Pregoeiro CPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 857890

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico 014/2022-seMGa/reMarcaÇÃo 
Objeto: contratação de Empresa Para aquisição Gás Glp P-13kg, com-
bustível e Óleos Para atender as necessidades da Seminf, Semed, Semsa, 
Semma, Semtras Semga e Secretarias a Ela Vinculada.fica reagendada a 
licitação com novas datas de disponibilidade do Edital 27/09/2022 no en-
dereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.
com.br. início da entrega de propostas: 27/09/2022. abertura das propos-
tas: 07/10/2022as8h00 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Brian 
Lima dos Santos - Pregoeiro Municipal/Decreto 004/2022.

Protocolo: 857893

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - N° Pe 23/2022-PMNi

O Município de NOVA IPIXUNA - PA, através do PREFEITURA MUNI-
ciPaL/FUNdeB por intermédio do coordenador de licitação, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade: 
Pregão na forma Eletrônica, tipo Menor Preço, por loTE, Sistema de registro 
de Preços - SrP, em Sessão Pública Eletrônica a partir das 10h00mim (horário 
de Brasília - df) do dia 10/10/2022, através do site: www.portaldecompras-
publicas.com.br. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS 
E ParcEladaS dE PEÇaS Para oS ÔNiBUS do TraNSPorTE EScolar dES-
TE MUNicÍPio. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da 
Transparência do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/
Pa, e-mail: cpl.pmni@gmail.com, no site do Portal de compras Públicas e/
ou na Sala da comissão de licitação, na rUa aNTÔNio MarrocoS, N° 01, 
Bairro: fElicidadE, a partir da publicação deste aviso, no horário de expe-
diente. Nova ipixuna - Pa, 26 de Setembro de 2022. FraNQUissUeL GoMes 
REIS - Coordenador de licitação. Portaria nº 050/2021 - GP.

Protocolo: 857895

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 34/2022-srP 
Objeto: registro de preços para aquisição de produtos e locação de materiais 
para realização de eventos, comemorações e outros, para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Menor preço por 
item. data da abertura: 10/10/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrôni-
co será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de 
compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se 
disponíveis no endereço eletrônico acima. Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 857896

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURILÂNDIA DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUriLÂNdia - ParÁ
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de adiaMeNto da 
toMada de PreÇos Nº 013/2022-sMe

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ouri-
lândia do Norte comunica o adiaMENTo da licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº 013/2022, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa do raMo 
da coNSTrUÇÃo ciVil, Para EXEcUÇÃo dE oBra dE rEforMa E adEQUa-
ÇÃo da EScola ESTadUal dr. roMildo VEloSo. abertura adiada para: 
11/10/2022 às 09:00 hs. informações: celular (094) 991524617, e-mail: lici-
tapmon@gmail.com, edital http://geoobras.tcm.pa.gov.br/cidadao.
https://ourilandia.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/.

Carlito Lopes Sousa Pereira
Presidente cPl

Protocolo: 857897

PreFeitUra MUNiciPaL de oUriLÂNdia - ParÁ
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de retiFicaÇÃo da 
toMada de PreÇos Nº 013/2022-sMe

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ouri-
lândia do Norte comunica retificação do edital publicado em 06 de setembro 
no: Diário oficial do Estado, nº35.106, pag. 107; no jornal Amazônia, gerais, 
pag. 6; FAMEP, ano XIII, nº 3074, pag. 107 e no diário oficial da união, ses-
são 3, pag. 265, nº171 em 08 de setembro de 2022. retirando do Edital as 
letras b e c do item 1.1 da clausula 7.4. Onde se lê: Os profissionais exigidos 
são: a) Engenheiro civil; b) Engenheiro Elétrico; c) Técnico de Segurança do 
Trabalho Leia-se: O profissional exigido é: a) Engenheiro Civil. Informações: 
celular (094) 991524617, e-mail: licitapmon@gmail.com, edital http://geoo-
bras.tcm.pa.gov.br/cidadao.
https://ourilandia.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/

Carlito Lopes Sousa Pereira
Presidente cPl

Protocolo: 857898
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
eXtrato de a.r.P Nº 016/2022

ata de reGistro de PreÇos Nº 016/2022
oriGeM PreGÃo eLetroNico 022/2022

OBJETO: a presente ata tem por objeto registro de preço para futura e even-
tual contratação de empresa 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. 
EMPRESAS VENCEDORA:
01- N. S. GUSMao JUNior EirEli; c.N.P.J. nº 12.913.674/0001-66 Valor 
contratado: r$ 1.625.251,310 (um milhão, seiscentos e vinte cinco mil e du-
zentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos).
02- cENTro ElETrico lTda c.N.P.J. nº 30.590.099/0001-90 Valor contrata-
do: r$ 598.574,050 (quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e 
quatro reais e cinquenta centavos).

Pacajá/Pa, 23 de setembro 2022.
aNdre rios de reZeNde

Prefeito Municipal
Protocolo: 857899

MUNicÍPio de PacaJÁ/ParÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação por meio de Sistema de registro de Preço-SrP. 
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-011-fME. objeto: registro 
de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de veículos pequenos, médios e grandes 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Paca-
já/PA, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I. 
abertura: 10/10/2022, às 08h00Min, pelo portal de compras públicas: www.
portaldecompraspublicas.com.br. formalização de consultas: o inteiro teor do 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo site do portal da transparên-
cia do município https://pacaja.pa.gov.br. Pacajá/Pa, 18 de agosto de 2022. 
MarK JoNNY saNtos siLVa, secretário Municipal de educação.

aViso de LicitaÇÃo
o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação por meio de Sistema de registro de Preço-SrP. 
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP Nº 9/2022-017-fME. objeto: registro 
de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de reforma e recuperação  de carteiras escolares, me-
sas e prateleiras para atender as demandas das unidades escolares da rede 
municipal de educação de Pacajá/PA/, conforme especificações contidas no 
Termo de referência - anexo i. abertura: 10/10/2022, às 14h00Min, pelo por-
tal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br. formalização 
de consultas: o inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos 
pelo site do portal da transparência do município https://pacaja.pa.gov.br. Pa-
cajá/Pa, 02 de agosto de 2022. MarK JoNNY saNtos siLVa, secretário 
Municipal de educação.

Protocolo: 857900

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LICITAÇÃO: 
toMada de PreÇos n° 2/2022 -00008 

Objeto: contratação de empresa para reforma geral do prédio, com as ins-
talações da rede elétrica de iluminação e acionamento da pista de pouso e 
decolagem, assim como áreas de manobra do aeroporto Nagib demachki 
- SNEB, rodovia Pa 125 - Paragominas/Pa. data de abertura: 14/10/2022 
as 09:00 hs. Edital e informações no site: www.tcm.pa.gov.br (Geo-obras), 
Transparência desta Prefeitura e Sala da cPl, sede da Prefeitura Municipal de 
Paragominas/Pa. Pgm: 27/09/2022. Jorge Pascoa da Silva - Presidente 
da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

Protocolo: 857901

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO DE MOZ

.

aViso de LicitaÇÃo deserta
o Município de Porto de Moz, através da comissão de licitação, torna 
público, para conhecimento dos interessados, conforme consta em ata, que 
o PrEGÃo PrESENcial Nº- 002-2/2022-fME, Processo administrativo n° 
030-2/2022-fME, cujo objeto é : Seleção e contratação de empresa para 
prestação de serviços de Transporte Escolar dos alunos matriculados na rede 

pública Estadual de ensino no Município de Porto de Moz abrangendo os dias 
letivos, conforme calendário escolar aprovado pela SEdUc, do ano de 2022, 
para atender a Secretaria Municipal de Educação de Porto de Moz, ProGraMa 
ESTadUal do TraNSPorTE EScolar No ESTado do Pará - PETE/Pará, 
com abertura marcada para o dia 23 de SETEMBro de 2022 às 09h00min,  
não houve interessados em participar, restando o certame dESErTo. infor-
mações: rua Professora Simpliciana farias s/nº Bairro centro, Porto de Moz, 
Pará, das 08 às 12h, ou pelo e-mail: licitapmpm2017@gmail.com.

Porto de Moz 26 de setembro 2022
Ronaldo Feitosa Mendonça-Pregoeiro

Protocolo: 857902

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

 
PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ

aViso de ProrroGaÇÃo
PreGÃo eLetRÔNICO Nº 0035/2022

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 
rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE áGUa Mi-
NEral E VaSilHaMES GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo-GlP 13 KG, oBJETiVaN-
do aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra, SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. Para o dia 30/09/2022 às 14:00 
horas em razão do princípio da conveniência e da oportunidade da administração 
pública. Priscila Spindola Franchi-Pregoeira Municipal.

Protocolo: 857903

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

O Município de Santo Antônio do Tauá Torna Publica a HoMoloGaÇÃo 
do rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-1207001-
SrP/PMSaT.
Objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS dE 
coNSTrUÇÃo, ElÉTrico, HidráUlico, fErraMENTaS E afiNS, Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá, 
em favor da Empresa: P JoTa coMÉrcio E SErViÇoS lTda - EPP, cNPJ: 
39.815.239/0001-55.
daTa dE HoMoloGaÇÃo: 13/09/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 857904

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1509001/2022 - CPL/
PMSAT. Processo Administrativo 0507001/2022- CPL-PMSAT. origem: 
rEGiSTro dE PrEÇoS para PrEGÃo ElETrÔNico Nº 9/2022-1207001-SrP/
PMSaT. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS 
dE coNSTrUÇÃo, ElÉTrico, HidráUlico, fErraMENTaS E afiNS, Para 
aTENdEr aS dEMaNdaS do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá, rE-
SolVE registrar os preços das Empresas: P JoTa coMÉrcio E SErViÇoS 
lTda - EPP, cNPJ: 39.815.239/0001-55- vencedora dos lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 e 10. ViGÊNcia: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.  
a íntegra da ata estará disponível na Sala da cPl localizada à Praças alcides 
Paranhos, N° 17 - centro -cEP: 68.786-000 - Santo antônio do Tauá - Pa.

eVaNdro corrÊa da siLVa
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 857906

MUNicÍPio de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

ORIGEM: Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 9/2021-003-PMS-
sBV-Pe-srP.
Objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PErMaNENTE (MoBiliário EScolar E 
ElETrodoMESTico), Para aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do TaUá.
coNTraTada: SaNTaNa E SoUZa diSTriBUidora E coMÉrcio dE MÓVEiS 
EirEli, cNPJ: 34.390.049/0001-10.
coNTraTo: Nº 0809001/2022-PMSaT/fUNdEB- Valor r$ 1.824.480,00 
(um milhão e oitocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 22, § 1º, do decreto Nº 7.892 de 23 de janeiro 
de 2013 e subsidiado pela lei 8.666/93 onde couber.
daTa dE aSSiNaTUra: 08 de setembro de 2022.

tHiaGo caMPos da siLVa
SEcrETário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 857907
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PreFeitUra MUNiciPaL de saNto aNtÔNio do taUÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

O Município de Santo Antônio do Tauá Torna Publica a HoMoloGaÇÃo 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 2022-1708001-PE/PMSaT.
Objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para rEforMa dE UNidadES ESco-
larES da ZoNa UrBaNa E rUral No MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá, em favor da Empresa: coMErcio E SErVico dE coNSTrUcao ES-
TrEla, cNPJ: 06.131.522/0001-09.
daTa dE HoMoloGaÇÃo: 15/09/2022

eVaNdro corrÊa da siLVa
Prefeito Municipal de Santo antônio do Tauá

Protocolo: 857909

MUNicÍPio de saNto aNtÔNio do taUÁ
eXtrato de coNtrato

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-1708001-PE-PMSAT
Objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coMUNS dE ENGENHaria Para rEforMa dE UNidadES ESco-
larES da ZoNa UrBaNa E rUral No MUNicÍPio dE SaNTo aNTÔNio do 
TaUá.
coNTraTada: coMÉrcio E SErViÇo dE coNSTrUÇÃo ESTrEla lTda - EPP 
- cNPJ: 06.131.522/0001-09.
coNTraTo: Nº 1909001/2022-PE-PMSaT/SEMEd- Valor r$ 3.011.919,26 
(três milhões e onze mil e novecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 22, § 1º, do decreto Nº 7.892 de 23 de janeiro 
de 2013 e subsidiado pela lei 8.666/93 onde couber.
daTa dE aSSiNaTUra: 19 de setembro de 2022.

tHiaGo caMPos da siLVa
SEcrETário MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 857911

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

Primeiro Aditivo ao contrato Nº 20220002, que objetiva a alteração con-
tratual no valor de r$ 372.359,40 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais e quarenta centavos), nos termos do art. 65, inciso i, 
alínea ‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor total 
de r$ 1.861.725,40(um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e 
vinte e cinco reais e quarenta centavos). Pregão Eletrônico PE049/2021 - SrP 
- iNácio GErMaNo SErViÇo dE liMPEZa EirEli - objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada EM MÃo dE oBra Para aUXilio Na colETa 
dE liXo Na ZoNa UrBaNa do MUNicÍPio E diSTriTo TaBoca. contratan-
te: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 12/09/2022 
a 31/12/2022. data de assinatura do contrato: 12/09/2022.

Joao cLeBer de soUsa torres
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 857912

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
resULtado de JULGaMeNto 

O Município de São Sebastião da Boa Vista, por meio da Prefeitura Mu-
nicipal, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das 
propostas e Habilitação de que trata o Pregão Eletrônico nº 9/2022-016 que 
teve como objetivo o  registro de preços para futura e eventual aquisição 
de aparelhos de ares-condicionados (Splits) e ventiladores para atender as 
necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do  Município de São Se-
bastião da Boa Vista-Pa, conforme especificações e quantidades estimadas 
constantes no Termo de referência. dEcido pela HoMoloGaÇÃo do 
resultado do Processo administrativo nº 02.08.2022.001/cPl tendo a 
empresa: açaí Tecnologias Eireli cNPJ: 04.103.417/0001-30, vencedora 
dos itens 004, 05 e 07, a empresa Bom Bons E descartáveis Eireli cNPJ: 
01.580.769/0001-99, vencedora dos itens 01 e 02, a empresa distribuido-
ra de Material Esportivo carvalho Eireli cNPJ: 40.840.601/0001- 27 ven-
cedora dos itens 03, 10 e 11 e a empresa Microtecnica informatica ltda 
cNPJ: 01.590.728/0004-26, vencedora do item 06 e dEclaro fracassado 
os itens: 08 e 09. Getúlio Brabo - Prefeito.
O Município de São Sebastião da Boa Vista, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, o jul-
gamento das propostas e Habilitação de que trata o Pregão Eletrônico nº 
9/2022- 017 que teve como objetivo o  registro de preço para futura e even-
tual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados 
e continuados em coleta, tratamento e transporte de resíduos dos serviços 
de saúde (lixo hospitalar), para atender as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista/PA, conforme especificações 

e quantidades estimadas constantes no Termo de referência.  dEcido pela 
HoMoloGaÇÃo do resultado do Processo administrativo nº 20.06.2022.001/
cPl, tendo a empresa: Benivaldo Q. Pimentel - Me cNPJ: 16.825.811/0001-
61, vencedora do item 01. Benedito Moraes Barreto Junior - Secretário.
O Município de São Sebastião da Boa Vista, por meio do fundo Municipal 
de assitencia Social e, torna público para conhecimento dos interessados, o 
julgamento das propostas e Habilitação de que trata o Pregão Eletrônico nº 
9/2022- 018 que teve como objetivo o  registro de Preços para futura e even-
tual aquisição de Urnas Mortuárias para atender as necessidades do fundo 
Municipal de assistência Social de São Sebastião da Boa Vista-Pa, conforme 
especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.  
dEcido pela HoMoloGaÇÃo do resultado do Processo administrativo nº 
20.07.2022.001/cPl, tendo a empresa: l c f da SilVa SErViÇoS fUNErá-
rioS EirEli cNPJ: 13.170.729/0001-58, sido declarada vencedora dos itens 
01,02,03,04 e 05. Thiago Bernaudy dos Santos Moraes - Secretário Mu-
nicipal de Assistência Social.

Protocolo: 857913

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
aViso de LicitaÇÃo

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-1509001-SRP
o município de tomé açu torna público aos interessados que às 08:30h do dia 
07/10/2022, realizará sessão pública na modalidade PrEGÃo PrESENcial Nº 
9/2022-1509001-SrP, tipo menor preço unitário, na sala da comissão Perma-
nente de licitação, localizada na av. Três Poderes, 738, centro - Tomé-açu-Pa, 
cujo objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal E fUTUra coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa ESPEcialiZada  EM forNEciMENTo dE áGUa MiNEral E GáS 
liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GlP) P13,  dESTiNadoS À aTENdEr aS NEcES-
SidadES do MUNicÍPio dE ToMÉ aÇU E SEUS fUNdoS  MUNiciPaiS. Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões da cPl, no Mural 
de licitações-TcM/Pa e no site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.
gov.br - MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE - Pregoeira.

Protocolo: 857914

.

.

ParticULares
.

esPÓLio de daVi reseNde soares 
Publica que requereu a renovação da licença ambiental rural - lar da fa-
zenda cauaxi junto a Secretaria Municipal do Verde e do Meio ambiente de 
Paragominas-Pa, para desenvolver as atividades de agricultura e pecuária.

Protocolo: 857915

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
serViÇo NacioNaL de aPreNdiZaGeM do traNsPorte - seNat

UNIDADE B Nº 37
ato aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

ATO CONCORRÊNCIA Nº 005/2022
o Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de aprendizagem 
do Transporte – SENaT tornam público a homologação e adjudicação da con-
corrência nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de 01 (uma) agência de 
publicidade e propaganda, sob demanda, para atender as Unidades opera-
cionais B Nº37 Belém/Pa, B Nº77 Marabá/Pa, B Nº76 Santarém/Pa, c Nº110 
Paragominas/Pa e B Nº66 Macapá/aP do SEST SENaT vinculadas ao conselho 
regional Norte ii - crNii, em favor da empresa arKUS ProPaGaNda lTda 
(cNPJ: 20.491.368/0001-07) no valor de r$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 858022

.

.

eMPresariaL
.

Master Norte oPeraÇÕes PortUÁrias Ltda 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 
2022/0000061, válida até 27/08/2026, para atividade de armazém para fer-
tilizantes, Santarém/Pa.

Protocolo: 857916

costa Mar Pescados Ltda 
CNPJ nº 11.016.951/0001-75 

Torna público que através do processo n° 015/2022 recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente - SEMMa/BraGaNÇa a lo n° 027/2022 para 
atividade de terminal ou entreposto de recepção de armazenamento, comer-
cialização e/ou frigorificação de pescado, localizada na rua pinheiro junior, N° 
227 - B,  bairro riozinho, Município de Bragança - Pa.

Protocolo: 857917
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iNdÚstria e coMÉrcio de GeLo saNta iZaBeL 
CNPJ 44.348.504/0001-72

Torna publico que, sob o processo 197/2022 requereu a secretaria municipal de 
meio ambiente de santa izabel - SEMa/ SaNTa iZaBEl a lo para atividade de 
fabricação de gelo comum, localizada na rua Joao camilo da silva, s/n, bairro: 
santa rita de cassia, lote 28, quadra b, Santa izabel/ Pa.

Protocolo: 857918

a GoNÇaLVes & dias Ltda  
LoJa de coNVeNiÊNcia ParÁ ViP 

Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 07.868.912/0010-10 
com sede na rodovia Br 316, Km 08, S/N, bairro águas Brancas - ananin-
deua/Pa, torna público que requereu na Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua/Pa - SEMa, a renovação da licença de operação nº l023522 
para atividade de comércio Varejista de Mercadorias em lojas de conveniência, 
através do processo nº r0432022, no dia 20/09/2022.

Protocolo: 857920

a GoNÇaLVes & dias Ltda 
Posto ParÁ ViP

Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 07.868.912/0001-29 
com sede na rodovia Br 316, Km 08, S/N, bairro águas Brancas - ananin-
deua/Pa, torna público que requereu na Secretaria Municipal de Meio am-
biente de ananindeua/Pa - SEMa, a renovação da licença de operação nº 
l023422 para atividade de comércio Varejista de combustíveis para Veícu-
los automotores e Troca de Óleo, através do processo nº r0422022, no dia 
20/09/2022.

Protocolo: 857921
 

cÂMara MUNiciPaL de UrUarÁ-cMU
eXtrato de coNtrato

CONTRATO Nº: 006/2022. oriGEM: Pregão Eletrônico nº 2021-00010; 
coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE UrUará; coNTraTado: d. lara 
MoTo PEÇaS-cNPJ nº 10.838.462/0001-36; Valor ToTal: r$- 50.324,50 (cin-
quenta Mil, Trezentos e Vinte e Quatro reais e cinquenta centavos). oBJETo: 
contratação de empresa para o fornecimento de peças, acessórios e prestação de 
serviços em motocicletas; ViGÊNcia: 18/08/2022 à 31/12/2022.

Protocolo: 857923

F P B PacaJÁ coMÉrcio de MedicaMeNtos Ltda 
FARMÁCIA POPULAR, CNPJ: 08.801.891/0001-97 

Torna público que a licença foi emitida no dia 02/08/2022, junto à Secre-
taria Municipal de Meio ambiente - SEMMa dE PacaJá-Pa, Uma lo sob nº 
128/2022 (licença de operação) comercio Varejista de produtos farmacêuti-
co, sem manipulação de fórmulas.

Protocolo: 857924

a & L eNGeNHaria e serViÇos Ltda 
CNPJ nº 08.054.995/0001-85 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estadual de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a licença de operação n° 13460/2022, Proces-
so n°2020/11885, válida até 09/09/2024 para atividade de Empresa Trans-
portadora de Substâncias e Produtos Perigosos, localizada no Município de 
Parauapebas/Pa.

Protocolo: 857925

a MiNeraÇÃo rio do Norte s.a (MrN)
Torna público que recebeu do iNstitUto BrasiLeiro do Meio aM-
BieNte e dos recUrsos NatUrais reNoVÁVeis (iBaMa) a reno-
vação de licença de operação (rlo) Nº 697/2007, válida por um período de 
10 anos, do Posto de abastecimento do Platô Saracá, localizado no distrito 
industrial de Porto Trombetas, município de Oriximiná / PA, especificamente 
no Platô Saracá.

Protocolo: 857926

eMPresa BrasiLeira de reParos NaVais s/a - reNaVe
cNPJ 42.362.160/0001-20

asseMBLeia GeraL ordiNÁria
CONVOCAÇÃO: ficam os senhores acionistas convocados a se reunirem em 
assembleia Geral ordinária, a ser realizada em 07/10/2022 às 14:00 horas, 
em sua sede na rodovia artur Bernardes, 605 - 1º andar, sala 10, Telégrafo, 
Belém, Pa, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição da 
diretoria; 2) fixar honorários da diretoria; 4) assuntos Gerais.

Belém/Pa, 27 de setembro de 2022.
Paulo Fernando cabral rebelo - diretor-Presidente

Protocolo: 857927

GreeNeX s/a, iNd., coM. e eXPort. de Madeiras 
À Est. caiçaua, Km 01 s/nº, Sta Bárbara do Pará/Pa, cNPJ nº 07.941.211/0001-
78, torna publico que requereu a SEMaS/Pa, prot .nº 2022/31611 em 
01.09.2022.

Protocolo: 857928

aViso de LicitaÇÃo
O Município de Oriximiná, através da Câmara municipal de Oriximi-
ná por intermédio da Pregoeira, torna público que às  09:30 horas do 
dia 07 de outubro de 2022, fará realizar licitação na modalidade PrEGÃo nº 
PE-002-cMo/2022, tipo menor preço por item, aquisição de materiais perma-
nentes, destinados a atender às necessidades da cÂMara de oriximiná, con-
forme descritos na Planilha do anexo i: Projeto Básico/Termo de referência 
deste Edital, destinados a atender às necessidades da câmara de oriximiná, 

de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da 
comissão de licitação da câmara Municipal de oriximiná.
O procedimento licitatório obedecerá aos termos da lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto Municipal nº 1.403/2006, de 21 de outubro 
de 2006, decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da lei complemen-
tar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a 
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas no Edital.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
comissão de licitação, na Trav. Magalhães Barata nº 227 - centro no horário 
de expediente, no Portal da Transparência, no Portal do TcM e na Plataforma 
do liciTaNET, a partir da publicação deste aviso. oriXiMiNá - Pa, 26 de se-
tembro de 2022 - Gilmara de Carvalho Dias Varjão - Pregoeira.

Protocolo: 857930

cÂMara MUNiciPaL de tracUateUa
editaL de coMUNicaÇÃo 

1ª coNVocaÇÃo. Assunto: Prestação de Contas exercício financeiro de 2010. 
Destinatário: Nelson Pinheiro da Silva - Ex-Prefeito Municipal (exercício 2010-
2012). Ilmº Senhor, Vimos pelo presente notificar V. Sa. para apresentação de 
defesa no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 2ª notificação sobre supostas 
irregularidades no procedimento de julgamento de contas do exercício finan-
ceiro de 2010, que resultou pela aprovação das contas, conforme resolução 
nº 037/2008, concernente ao Processo TcM/Pa n° 1440012010, da Prefeitura 
Municipal de Tracuateua/Pa, cuja gestão foi de vossa responsabilidade. im-
portante esclarecer que a administração Pública tem o poder/dever em rever 
seus atos ilegais, onde supostamente no procedimento de análise das contas 
teriam ocorrido irregularidades de caráter procedimental, consubstanciado no 
Parecer Jurídico exarado pela assessoria jurídica desta casa, ao qual opina 
ao final anulação do Decreto Legislativo em questão, por não ter seguido o 
rito corretamente. Salientamos que o prazo de 10 (dez) dias estabelecido 
garante o direito de ampla defesa e do contraditório, facultando a produção 
de provas, apresentação de testemunhas e defesa oral no dia do julgamento, 
bem como a possibilidade de vistas e extração de copias de todo o processo a 
requerimento do gestor. Bem como da resolução n° 037/2008, que disciplina 
o Processo de julgamento de contas do município em razão do Parecer Prévio 
do Tribunal de contas dos Municípios, em anexo, para vosso conhecimento. 
Ver. Francisco Emanoel Paiva de Sousa - Presidente da Câmara Muni-
cipal de tracuateua/Pa.

Protocolo: 857931

iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio de BreVes/Pa.
resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022- Pe-iPMB 

Objeto:aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis E Não Perecíveis, Para 
atender Às Necessidades do instituto de Previdência do Município de Breves/
Pa. Nos Termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, Torna Público o resultado 
da licitação E Julgamento das Propostas Às respectivas Vencedoras. desse 
Modo, Satisfazendo a lei E ao Mérito, Por Meio da Presidente do ipmb, Sra. 
doralice câmara almeida, resolve: Tornar Público a Homologação do Pregão 
Eletrônico Nº 003/2022- Pe-ipmb, Às Seguintes adjudicatárias: Bom Bons E 
descartáveis Eireli, cnpj 01.580.769/0001-99,  Vencedora dos itens: 01 (r$ 
4,90), 02 (r$ 108,00), 03 (r$ 58,00), 04 (r$ 62,00), 05 (r$ 162,00), 07 
(r$ 226,08), 11 (r$ 16,20), 13 (r$ 200,00), 19 (r$ 38,70), 21 (r$ 4,35), 
22 (r$ 6,40), 24 (r$ 162,00), 25 (r$ 2,95), Perfazendo o Valor Global de r$ 
66.482,00; E Smp construções Eireli, cnpj 17.853.685/0001-11, Vencedora 
dos itens: 06 (r$ 380,00), 08 (r$ 91,31), 09 (r$ 15,95), 10 (r$ 41,20), 12 
(r$ 20,55), 14 (r$ 26,98), 15  (r$ 30,50), 16 (r$ 30,73), 17 (r$ 27,50), 18 
(r$ 34,47), 20 (r$ 7,53), 23 (r$ 66,10) E 26 (6,95), Perfazendo o Valor To-
tal de r$ 58.787,99.Ordenador De Despesas:Doralice Câmara Almeida.

resULtado da LicitaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022- Pe-iPMB 

Objeto: registro de Preços Para futura E Eventual contratação de Pessoa 
Jurídica Para aquisição de Material de consumo: Materiais de Expediente, 
Conforme Especificações Contidas No Termo De Referência, Visando Aten-
der Às Necessidades do  instituto de Previdência do Municipio de  Breves/
Pa. Nos Termos da ata da Sessão, o Pregoeiro, Torna Público o resultado 
da licitação E Julgamento das Propostas Às respectivas Vencedoras. desse 
Modo, Satisfazendo a lei E ao Mérito, Por Meio da Presidente do ipmb, Sra. 
doralice câmara almeida, resolve: Tornar Público a Homologação do Pregão 
Eletrônico Nº 004/2022- Pe-ipmb, Às Seguintes adjudicatárias: J caldas re-
belo - Me, cnpj 26.986.932/0001-49, Vencedora dos itens: 01 (r$ 6,07), 02 
(r$ 6,70), 03 (r$ 5,45), 04 (r$ 21,45), 05 (r$ 9,55), 07 (r$ 6,45), 08 (r$ 
23,25), 09 (r$ 41,45), 10 (r$ 41,45), 12 (r$ 2,83), 13 (r$ 2,45), 14 (r$ 
2,60), 15 (r$ 3,95), 18 (r$ 24,55), 19 (r$ 5,69), 21 (r$ 0,40), 22 (r$ 0,40), 
24 (r$ 55,95), 25 (r$ 35,95), 27 (r$ 12,35), 28 (r$ 28,75), 29 (r$ 29,95), 
30 (r$ 23,95), 31 (r$ 11,95), 32 (r$ 32,35), 34 (r$ 6,10), 35 (r$ 68,95), 
36 (r$ 4,55), 38 (r$ 7,15), 39 (r$ 177,95), 41 (r$ 15,95), 42 (r$ 15,75), 
44 (r$ 230,95), 45 (r$ 14,75), 47 (r$ 4,15), 48 (r$ 32,95), 49 (r$ 171,95), 
50 (r$ 147,95), 51 (r$ 97,95), 52 (r$ 7,15), 53 (r$ 6,32), 54 (r$ 67,95), 55 
(r$ 67,95), 56 (r$ 63,95), 57 (r$ 11,75), 58 (r$ 119,95), 59 (r$ 127,75), 
60 (r$ 3,95), 61 (r$ 13,11), 62 (r$ 16,75), 63 (r$ 7,95), 64 (r$ 89,95) E 
65 (r$ 159,95), Perfazendo o Valor Total de r$ 102.111,20;  P P f comercio 
E Servico Eireli Me, cnpj 07.606.575/0001-00, Vencedora dos itens: 06 (r$ 
58,00), 11 (r$ 26,00), 16 (r$ 25,00), 17 (r$ 14,00), 20 (r$ 0,40), 23 (r$ 
30,00), 26 (r$ 3,50), 33 (r$ 14,00), 37 (r$ 14,00), 40 (r$ 2,50), 43 (r$ 
19,90) E 46 (r$ 3,00), Perfazendo o Valor Global de r$ 5.097,50.
Ordenador De Despesas:Doralice Câmara Almeida.

Protocolo: 857932
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